Elektronikdækning
Gælder kun, hvis det fremgår af din police.
For Elektronikdækning gælder følgende betingelser
samt fællesbestemmelser for Handi Boforsikring.
1. Hvem er dækket?
Dækningen omfatter den samme persongruppe,
som er anført i Indbodækningen punkt 2.
2. Hvor gælder dækningen?
De forsikrede genstande dækkes i Danmark og under
rejser til/fra Danmark jf. punkt 40 og 41.
3. Hvilke genstande er dækket?
Elektriske apparater der udelukkende anvendes til
privat brug i indtil 4 år fra første købsdato.
Forsikringen dækker elektriske apparater, som er købt
som nyt fra en butik eller via en dansk internetbutik.
Udstyret skal være købt i Danmark og De skal i
henhold til dansk lov have ret til at eje og bruge det.
Forsikringen dækker kun udstyr, der udelukkende
anvendes til privat brug.
Til elektriske apparater under denne dækning
henregnes:
o Eldrevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner,
mikrobølgeovne, brødristere, mixere,
blendere, kødhakkere m.v.).
o Elartikler til personlig pleje (hår- og
føntørrere, barbermaskiner, tandbørster
m.v.).
o Elektrisk hobbyværktøj.
o Radioudstyr (radio- og tv-apparater, video,
bånd og pladespillere, cd-afspillere,
højttalere, forstærkere, videokameraer samt
tilbehør til de nævnte genstande).
o Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere,
komfurer, kogeplader, ovne,
opvaskemaskiner, vaskemaskiner,
tørretumblere, el-radiatorer og
vandvarmere).
o Andre almindelige elektriske genstande til
brug i hjemmet (elalarmer, støvsugere,
strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner
og symaskiner).
o Telefonsvarere og telefoner, mobiltelefoner
med tilbehør og fotokopieringsmaskiner.
o Private computere med tilbehør, herunder
monitor, tastatur, modem, mus, computeren
inkl. standardprogrammel, printer, joystick,
tapestation, cd-rom og diskettestation.

o

Elektriske musikinstrumenter, walkie-talkies
og radioamatørudstyr.

4. Hvilke skader er dækket?
4.1 Pludselige skader
Pludselige skader, der ikke er nævnt eller undtaget i de
dækninger, der er omfattet af Handi Boforsikring.
Ved pludselig skade forstås en udefra kommende
skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er
øjeblikkelig.
Årsag og virkning skal altså ske samtidig og
ikke over et tidsrum som fx vandskade forårsaget af
dryp eller udsivning.
4.2 Funktionsfejl
Ved funktionsfejl forstås indefra kommende skader,
som gør det elektriske apparat uanvendeligt efter dets
oprindelige formål.
5. Dækningen omfatter ikke
1. Skade, der består af ridser, skrammer, tilsmudsning
og afskalning.
2. Beskadigelser af kosmetisk art.
3. Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse
eller fejlbetjening.
4. Skade, der er dækket af garanti- og serviceordning.
5. Glemte, bortkomne eller forlagte genstande.
6. Skade, hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed eller
forsæt.
7. Skader forvoldt af børn under 6 år
8. Skader forvoldt af dyr
9. Skade forårsaget af eller bestående i en såkaldt
seriefejl. Seriefejl betyder at skaden opstår i
produktionen og rammer en større mængde produkter
af samme model.
10. Fejl i og tab af software og data, herunder billeder
eller musikfiler.
11. Pixelfejl, som ligger indenfor producentens eller
importørens retningslinjer for acceptable pixelfejl.
12. Skader på enhver type af fladskærme i form af at
et billede brænder sig fast på skærmen.
13. Batterier, ledninger, sikringer, filtre, lamper,
bælter, tasker, og kassetter.
14. Skade, der skyldes strømafbrydelse,
spændingsbølge,
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utilstrækkelig eller forkert netspænding eller
strømstyrke eller fejl i en elektrisk forsyning,
forbindelse eller rørføring.

behandle skaden, skal selskabet have mulighed for
det.

6. Hvordan opgøres erstatningen?
Uanset øvrige regler om erstatningsopgørelse opgøres
erstatningen efter nedenstående bestemmelser.
Maksimalt erstatningsbeløb er 58.300 kr. pr. genstand
(2021) pr skadebegivenhed.
Codan trækker det beløb fra din erstatning, som du, i
henhold til lov, bekendtgørelse, garanti eller andet, er
berettiget til.
6.1 Erstatningsregler
Der tages udgangspunkt i genanskaffelsesprisen ved
skadeopgørelsen. Codan har ret til at afgøre, om en
beskadiget genstand skal erstattes gennem reparation,
udskiftning, eller med kontant erstatning.
Reparation.
I tilfælde af reparation erstattes udgiften til at sætte
den beskadigede genstand i en stand, så den i sin
ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al
væsentlighed har samme nytteværdi for Dem som før
skaden.
Hvis det ikke kan betale sig at reparere genstanden,
erstattes genstanden til nyværdi på en af
nedenstående måder.
Udskiftning.
En beskadiget genstand erstattes med tilsvarende
genstand. Tilsvarende genstand betyder, at
genstanden i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og
udseende skal svare til den beskadigede genstand.
Genstanden bliver dermed ikke erstattet med en
anden eller nyere model eller type selvom der findes
en nyere type eller model på markedet.
Kontanterstatning.
Kontanterstatning, der svarer til den pris, Codan skal
betale for en tilsvarende genstand hos den leverandør,
selskabet anviser.
6.2 Selvrisiko
Der beregnes altid en selvrisiko på 1.252 kr. (2021) pr
skadesbegivenhed. Selvrisikoen trækkes fra
erstatningsbeløbet.
6.3 Dokumentation
Forsikringen dækker kun elektronisk udstyr købt som
nyt i Danmark. Ved skade skal der derfor vises
kvittering samt bevis på pris og dato for købet. Hvis
Codan har brug for at besigtige udstyret for at kunne
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