
GRØNLANDS SELVSTYRE 
C/O INI A/S 
POSTBOKS 1015 
GL-3900 NUUK 
GRØNLAND 

Udskriftsdato Udskriftsdato Police nr. Police nr. 

19. januar 2021 LP0000004668-39 

CVR-nr. CVR-nr. 

A/S213775 

DUNS-nr. DUNS-nr. 

586133225 

Policeperiode Policeperiode Fornyelsesdato Fornyelsesdato Kunde nr. Kunde nr. 

1. januar 2021 - 31. december 2021 1. januar 2022 LC0021036256 

Forsikringstager: Forsikringstager:  GRØNLANDS SELVSTYRE C/O INI A/S 

Dækningsomfang Dækningsomfang Valuta Valuta Forsikringssum (1000) Forsikringssum (1000) Præmie Præmie 

All risks erhverv excl maskin 

All risks driftstab excl maskin DKK 5.000 

Periodepræmie Periodepræmie DKK DKK 5.287.610 5.287.610 

Følgende betingelser gælder Følgende betingelser gælder 

BDK1994:1 All risk forsikring 

IS1:2 Internationale sanktioner 

MYO213 Tegningsperiode: 01.01.2021 - 31.12.2023 

Tabsgrænser Tabsgrænser Pr. skade Pr. skade 

Generel erstatningsbegrænsning for policen DKK 5.000.000 

Selvrisiko Selvrisiko Pr. skade Pr. skade 

Af enhver skade gælder en selvrisiko på DKK 250.000 

Ved spørgsmål kontakt venligst: Ved spørgsmål kontakt venligst: 

Marsh A/S 
Tlf.: +45 45959595 
E-mail: marsh.denmark@marsh.com 
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ALL RISKS ERHVERV EXCL MASKIN ALL RISKS ERHVERV EXCL MASKIN Værdi DKK (1000) Værdi DKK (1000) 

Overalt i Grønland Overalt i Grønland 

17520 - Boligblokke/-bygninger tilhørende 
Grønlands Selvstyre i.h.t. policeteksten 

Bygninger, Nyværdi 

Andet 150 

ALL RISKS DRIFTSTAB EXCL MASKIN ALL RISKS DRIFTSTAB EXCL MASKIN Værdi DKK (1000) Værdi DKK (1000) 

Overalt i Grønland Overalt i Grønland 

17521 - Pos. I 
Ansvarstid: 12 Måneder 

Forsikringssum 5.000 

FØLGENDE GÆLDER FOR DENNE FORSIKRING FØLGENDE GÆLDER FOR DENNE FORSIKRING 

 
FORSIKRINGSTAGER FORSIKRINGSTAGER 
Forsikringstager Grønlands Selvstyre 
 
 
ADMINISTRATIONSSELSKAB ADMINISTRATIONSSELSKAB 
A/S Boligselskabet INI 
 
 
FORSIKRINGSSTED FORSIKRINGSSTED 
Overalt i Grønland. 
Forsikringen dækker ikke genstande under sø- eller lufttransport. 
 
 
ERSTATNINGSMAKSIMERING ERSTATNINGSMAKSIMERING 
If Skadeforsikring's samlede erstatningsudbetaling kan aldrig overstige DKK 5.000.000 DKK 5.000.000 
ved en og samme dækningsberettigede skadebegivenhed. Der er ved fastsættelse af præmien taget hensyn 
hertil. 
 
Såfremt flere skader indtræffer som følge af f.eks: 
 
- Frostskader. jf. de særlige betingelser 
- Oversvømmelsesskader, jf. de særlige betingelser 
 
skal disse skader betragtes som en skade, hvis de indtræffer indenfor 72 timer fra det første tilfælde. 
Ligeledes udløses policens selvrisiko kun en gang. 
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FORSIKRINGSGENSTANDE FORSIKRINGSGENSTANDE 
Samtlige boligblokke/-bygninger, herunder dertil hørende løsøregenstande - beroende i bygninger - til brug 
ved ejendommenes drift, i Grønland tilhørende Grønlands Selvstyre. 
 
Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers pkt. 320.10 og 320.11 er bygninger, der er opført på 
træfundering, dækket fuldt ud under forsikringen jf. de almindelige og eventuelt særlige forsikringsbetingelser 
i øvrigt. 
 
Det er en betingelse for dækningen, bortset fra dækningen mod brandskader, at funderingen er udført i 
overensstemmelse med Grønlands Bygningsreglement af 1982, Dansk Ingeniørforenings normer for 
trækonstruktioner og fundering samt DS 413 og 415. 
 
Sikret ved policen er Grønlands Selvstyre som ejer af det forsikrede. 
 
Motorkøretøjer, radaranlæg og -udstyr samt sø- og luftfartøjer er ikke omfattet af forsikringen. 
 
Endelig omfatter forsikringen BS-huse, som Grønlands Selvstyre har overtaget fra tidligere ejere og som ikke 
er videre solgt til nye ejere, og som Grønlands Selvstyre derfor bærer risikoen for. 
 
 
DÆKNINGSOMFANG DÆKNINGSOMFANG 
Forsikringen dækker ovennævnte genstande mod beskadigelse og tab i henhold til If Skadeforsikrings 
almindelige All Risks forsikringsbetingelser af 1.1.1994 samt i henhold til efterstående særlige betingelser. 
 
 
FORSIKRINGSVÆRDIER FORSIKRINGSVÆRDIER 
Samtlige de forsikrede genstande er forsikret til NYVÆRDI jf. de almindelige forsikringsbetingelser i øvrigt, dog 
med de modifikationer, der fremgår af samme forsikringsbetingelsers pkt. 350.50, 351.10, 351.20 og 
430.20-430.50 inkl. 
 
Det forventede samlede etageareal er af forsikringstageren oplyst til at andrage i alt 357.399 etagemetre (pr. 
01.01.2021). 
Herudover forsikres 13.710 m2 tomme ejendomme bestemt til nedrivning. 
 
 
370, 370, INDEKSREGULERING INDEKSREGULERING 
Præmien for bygningsforsikringen er baseret på det af Grønlands Statistik offentliggjorte 
byggeomkostningsindeks for etageboliger (=138,7 per 01.07.2020). 
 
 
Nationale pool ordninger m.m. Nationale pool ordninger m.m. 
Forsikringen dækker ikke skade og/eller tab, der er dækket af et monopol, stat eller poolordning for 
naturkatastrofer* eller andet f.eks. som i: 
 
Danmark: Dansk Statslig Terrorforsikringsordning 
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NYANSKAFFELSER/PRISSTIGNINGER ("Open Cover") NYANSKAFFELSER/PRISSTIGNINGER ("Open Cover") 
Indenfor det anførte præmieberegningsgrundlag dækker forsikringen tillige med indtil DKK 70.000.000 
værdiforøgelse som følge af  nyanskaffelser/prisstigninger. 
 
Særlige bestemmelser om anmeldelse/dækning. 
 
Værdiforøgelse ved køb af bygninger på een og samme risiko med mere end DKK 25.000.000 skal straks 
anmeldes separat til If Skadeforsikring. 
 
Undtagelse 
Forsikringen omfatter ikke: 
 
Bygninger og anlæg, herunder anlægsarbejder, under opførelse eller renovering, herunder materialer, der 
skal anvendes hertil. 
 
Sådanne risici skal dækkes under og anmeldes til evt. etableret entrepriseforsikring jf. den aftalte 
rammeaftale for All Risks entrepriseforsikring. 
 
Dog er bygninger og anlæg, herunder anlægsarbejder, under opførelse eller renovering incl. materialer, der 
skal anvendes hertil, for entrepriser op til DKK 5.000.000 omfattet af forsikringen. For denne dækning gælder 
de almindelige og særlige betingelser for entrepriseforsikring (rammeaftale). For denne dækning gælder 
endvidere selvrisikobestemmelserne jf. nærværende police. 
 
For dækningen omfattet under NYANSKAFFELSER/PRISSTIGNINGER gælder i øvrigt omstående klausul 99. 
 
 
DRIFTSTABSFORSIKRING OG MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DRIFTSTABSFORSIKRING OG MEROMKOSTNINGSFORSIKRING 
For forsikringen gælder disse dækninger jf. Grønlands Selvstyres hovedpolice LP45710 således, at de i nævnte 
police anførte forsikringssummer udgør de maksimale hæftelser for If Skadeforsikring ved en og samme 
dækningsberettiget skade, der rammer de forsikrede genstande ved nærværende police resp. police LP45710. 
For nærværende forsikring gælder samme almindelige og særlige vilkår for DRIFTSTABSFORSIKRING OG 
MEROMKOSTNINGSFORSIKRING som for Grønlands Selvstyres hovedpolice LP45710. 
 
 
TEGNINGSPERIODE TEGNINGSPERIODE 
Policen er tegnet for en 3-årig periode med udløb per. 31.12.2023. 
 
 
FORSIKRINGSMÆGLER FORSIKRINGSMÆGLER 
Forsikringsmægleren er: 
 
Marsh A/S. 
 
Forsikringen er tegnet på grundlag af oplysninger afgivet af forsikringstagers forsikringsmægler. Oplysninger 
afgivet af forsikringstagers forsikringsmægler er sidestillet med oplysninger afgivet af forsikringstager selv, og 
er dermed bindende for denne jf. lovgivningens regler. 
 
Tilsvarende gælder at oplysninger til forsikringsmægleren fra forsikringsgiver sidestilles med oplysninger givet 
til fuldmagtsgiver og til eller fra medforsikrede. 
 
Forsikringspræmierne er beregnet ud fra den risiko- og omkostningsvurdering, som forsikringsgiver har lagt til 
grund i den konkrete sag. 

POLICE - TINGSKADE Side: 4 (13)

ForsikringstagerForsikringstager
GRØNLANDS SELVSTYRE C/O INI A/S

UdskriftsdatoUdskriftsdato
19. januar 2021

Police nr.Police nr.
LP0000004668-39

If Skadeforsikring,
filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
Adresse: Stamholmen 159, DK-2650 Hvidovre, Denmark
Office: Stamholmen 159, Hvidovre
Reg. no.: 24203212

www.if.dk
Telefon: +45 70 12 12 22
E-mail: fornavn.efternavn@if.dk

Registreret hjemsted: STOCKHOLM
FI org.nr.: 516401-8102
Moms nr.: DK24203212



 
Ved præmiefastsættelsen er forudsat som afgørende betingelse, at fuldmagtsgiver har givet fuldmagt til og 
anvender forsikringsmægler i overensstemmelse med forsikringsgivers Samarbejdsstandard for kunder, som 
har givet fuldmagt til registreret forsikringsmægler. 
 
Såfremt forudsætningen om at fuldmagtsgiver har givet fuldmagt til mæglerfirmaet - nu eller på et senere 
tidspunkt - ikke længere opfyldes - er forsikringsgiver berettiget til uden varsel og med virkning fra datoen for 
forudsætningens manglende opfyldelse at ændre præmien som følge heraf. 
 
Forsikringspræmien for denne police inkluderer ikke provision eller andre ydelser til forsikringsmægleren. 
 
Forsikringsmægleren er bemyndiget til at opkræve præmie på vegne af selskabet. 
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SÆRLIGE BETINGELSER SÆRLIGE BETINGELSER 
 
 
Vedrørende fredede bygninger. Vedrørende fredede bygninger. 
Nedennævnte klausul 99 98 er gældende herfor. 
 
 
Skadeopgørelse Skadeopgørelse 
Skadeopgørelse foretages i overensstemmelse med reglerne herfor i de almindelige forsikringsbetingelser. 
 
Alle skader anmeldes i henhold til skadeadministrationsaftale af 1. januar 2012, version 01. 
 
If Skadeforsikring forbebolder sig ret til, efter forudgående meddelelse, at deltage i - herunder disponere - i 
skadesituationer. 
 
 
Frostsprængning Frostsprængning 
Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers pkt. 220.26 omfatter forsikringen skade på de forsikrede 
genstande som følge af frostsprængning. 
 
Skade på de forsikrede genstande som følge af temperatur udsving - overgang fra varme/frost og omvendt, 
herunder varme- eller frostskader på bygninger, anlæg, materialer og materiel, er ikke omfattet af forsikringen 
ud over den skade, der er en følgeskade af frostsprængning af vand-, brændstof- og kloakledninger, der måtte 
ramme de forsikrede genstande. Selve frostsprængningsskaden på de enkelte vand-, brændstof- og 
kloakledninger er således ikke meddækket. 
 
 
Oversvømmelse Oversvømmelse 
Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers pkt. 220.35 omfatter forsikringen skade på de forsikrede 
genstande ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb - herunder skade som følge af voldsomt tøbrud. 
 
 
Tilsyn med tomme bygninger Tilsyn med tomme bygninger 
Ved fraflytning på dag ét og senest en uge senere fra fraflytningsdatoen skal første tilsyn foretages. 
 
Ved tilsyn har forsikringstageren pligt til at sikre bygning/løsøre mod skade ved: 
 
- at lukke for vandtilførsel 
- at tømme koldt- og varmtvandsrør for vand 
- at toilet, vandlåse, cisterner og gulvafløb skal frostsikres med frostvæske (1 del glycerin og 3 dele vand) 
- at tømme andre beholdere 
- at tilse huset eller lejligheden mindst 1 gang om ugen for at sikre: 
  - at der er varme på huset/i lejligheden 
  - at der er olie i olietanken 
  - at strømmen ikke er slået fra 
 
 
Nedrivningsforsikring Nedrivningsforsikring 
Nedenstående klausul vedrører tomme ejendomme, der er overflyttet til den seperate saneringsafdeling. 
 
Forsikringen dækker alene udgifter til fjernelse af rester efter en brand. 
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a) Erstatningen kan ikke overstige udgifterne til at fjerne resterne. 
b) Det er en betingelse for erstatning, at bygningen er beskadiget med mindst 30% set i forhold til værdien af 
    det beskadigede og værdien af den forsikrede bygning. Skaden opgøres på grundlag af de omkostninger, 
    der går til nedrivning af anvendelige rester samt oprydning. 
c) Ved totalskade, hvor summen udløses, er det et krav, at hele bygningen nedrives inden forsikringssummen 
    udbetales. 
d) For blokke hvor installationer fortsat er i drift fordi disse forsyner andre ejendomme (typisk via 
    ingeniørgangen i bygningen), skal disse installationer være dækket på sædvanlig vis. 
    Dækningen inkluderer omkostninger til genopretning af eventuel klimaskærm eller bygningsdele til 
    beskyttelse af installationerne. 
 
 
Udgifter til genhusning og evakuering Udgifter til genhusning og evakuering 
Forsikringen er udvidet til at omfatte nødvendige og dokumenterede udgifter til genhusning og evakuering af 
personer, hvis sådan(ne) foranstaltning(er) er påkrævet som følge af en af forsikringen omfattet, 
dækningsberettiget skade. 
 
Forsikringssummen hertil er fastsat til DKK 5.000.000, og er etableret som føsterisikoforsikring. 
Forsikringssummen andrager det maksimale beløb, som If Skadeforsikring kan komme til at udrede ved én og 
samme dækningsberettigede skadebegivenhed. 
 
Dækningen er subsidiær i forhold til anden tegnet forsikring. 
 
Denne dækning gælder udelukkende for private lejemål med lejekontrakt i egen navn. 
 
 
Udgifter til opmagasinering af lejers indbo Udgifter til opmagasinering af lejers indbo 
Forsikringen er udvidet til at omfatte nødvendige og dokumenterede udgifter til udflytning og opmagasinering 
af lejers indbo, i forbindelse med skadesbekæmpelse og renovering af den forsikrede ejendom efter en 
dækningsberettiget skade. 
 
Forsikringssummen udgør max. DKK 50.000 pr. skadebegivenhed på 1. risiko basis. 
 
Dækningen er subsidiær i forhold til anden tegnet forsikring. 
 
 
Oprydningsomkostninger Oprydningsomkostninger 
Ud over forsikringsbetingelsernes pkt. 210.12 og 210.13 er forsikringen udvidet til at dække nødvendige og 
dokumenterede omkostninger til fjernelse, deponering, transport og destruktion af kemikalier/olie og 
forurenet materiale, f.eks. jord, efter en af forsikringen i øvrigt omfattet, dækningsberettiget skade. 
Forureningen skal i så fald hidrøre fra forsikringstagerens egne bygninger eller anlæg. 
 
Forsikringsummen hertil andrager DKK 5.000.000 og er det maksimale beløb, som If Skadeforsikring kan 
komme til at udrede ved én og samme forsikringsbegivenhed. 
 
 
Undtagelser Undtagelser 
Forsikringen dækker ikke tab og/eller skade som følge af: 
 
- Sprængningsarbejder på sikredes forsikringssteder. Denne risiko kan forsikres separat. 
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Denne undtagelse gælder dog ikke skade forvoldt ved sprængningsarbejder udført af Grønlands 
Forundersøgelser i forbindelse med jord-/klippegrundsundersøgelser samt sprængningsarbejder udført ved 
Bygge- og Anlægsskolen i Sisimiut. 
 
- Betjeningsfejl, behandlingsfejl, bearbejdningsfejl samt programmeringsfejl og indtastningsfejl for genstande 
  under bearbejdning. 
 
 
El-skader - bygning El-skader - bygning 
Uanset det i de almindelige forsikringsbetingelsers pkt. 220.20 anførte, er forsikringen udvidet til at dække el-
skader på elektriske apparater og el-installationer, som er omfattet af bygningsbrandforsikringen, og som 
udelukkende tjener bygningens drift. 
 
Ved el-skader forstås i denne sammenhæng direkte skader som følge af kortslutning, overspænding, lysbuer 
eller andre elektriske fænomener. 
 
Udivdelsen omfatter ikke: 
 
- skade som omfattes af garanti 
- skade som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement 
- skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk ødelæggelse, slitage eller 
  manglende vedligeholdelse 
- skade på vindmøller 
 
 
Vedr. primære- og sekundære varmeledninger i undercentraler Vedr. primære- og sekundære varmeledninger i undercentraler 
Fjernvarmeleverandør bærer risikoen for rør indtil første stophane/ventil og Grønlands Selvstyre bærer 
risikoen for alt herefter. 
 
 
Husejeransvar Husejeransvar 
Nærværende forsikring omfatter tillige husejeransvarsforsikring i overensstemmelse med pkt. 500 i If 
Skadeforsikrings almindelige forsikringsbetingelser nr. 40-94. 
 
 
Opsigelse Opsigelse 
Uanset de almindelige forsikringsbetingelsers pkt. 790.10 kan forsikringen opsiges skriftligt af såvel 
forsikringstager som If Skadeforsikring med mindst 4 måneders skriftligt varsel til en forsikringsperiodes 
udløb. 
 
 
Fysisk skade Fysisk skade 
Forsikringen undtager ikke-fysisk skade. 
 
 
Definition - Fysisk skade 
Med fysisk skade på og/eller tab af property menes skade på eller tab af de i policen forsikrede bygninger og 
løsøre. 
 
Begrebet fysisk skade på eller tab af property omfatter ikke skade på, tab af eller manglende adgang til data/
information, computer programmel eller andre former for software som følge af for eksempel funktions 
forandringer, forvanskning, ødelæggelse, sletning, udeladelse, reduktion eller ændring i funktion, som ved 
spredning af computer virus. 
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Undtagelse for terrorisme Undtagelse for terrorisme 
Denne forsikring dækker ikke skade og/eller tab hvis årsag eller omfang står i direkte eller indirekte 
forbindelse med en terrorhandling. 
 
Definition - Terrorhandling 
Med terrorhandling menes en retsstridig skadevoldende handling rettet mod almenheden - f.eks. en 
voldshandling eller farlig spredning af biologiske eller kemiske substanser - som fremstår som værende 
udført med den hensigt at udøve indflydelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller 
for at sprede frygt. 
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KLAUSULER KLAUSULER 
 
 
For forsikringen gælder vedlagte klausul 99 jf. policens særlige bestemmelser om NYANSKAFFELSER/
PRISSTIGNINGER ("Open Cover"), herunder Særlige bestemmelser om anmeldelse/dækning. 
 
For forsikringen gælder vedlagt klausul. 
 
99. NYANSKAFFELSER/PRISSTIGNINGER ("Open Cover", jf. policens særlige bestemmelser om), herunder NYANSKAFFELSER/PRISSTIGNINGER ("Open Cover", jf. policens særlige bestemmelser om), herunder 

Særlige bestemmelser om anmeldelse/dækning. 

 
1.1 
I skadetilfælde deltager forsikringen - inden for erstatningsmaksimeringen - med en forsikringssum svarende 
til de forsikrede genstandes nyværdi ved forsikringsårets begyndelse tillagt resp.fradraget. 
 
1. 
Den i henhold til det af Grønlands Statistik offentliggjorte byggeomkostningsindeks for etageboliger 
beregnede prisændring siden forsikringsårets begyndelse. 
 
2. 
Nyværdien af de genstande, der er indgået eller udgået siden forsikringsårets begyndelse. 
 
3. 
Den under nærværende forsikring ydede indeks- og investeringsdækning er, begrænset til 10% af 
nyværdiforsikringssum ved forsikringsårets begyndelse, jf. dog policens særlige bestemmelser om 
anmeldelse/dækning. 
 
1.2 
Ved dagsværdi forstås de forsikrede genstandes genanskaffelsespris umiddelbart før 
forsikringsbegivenhedens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller 
andre omstændigheder. Nyværdien fastsættes på samme måde som dagsværdien, dog uden fradrag 
for alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 
 
1.3 
I skadetilfælde opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres 
værdi efter skaden. 
 
1.4 
Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte nyværdien, ligesom selskabet er 
berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. 
 
1.5 
Med mindre anden aftale er truffet med selskabet, skal beskadigede genstande inden 1 år fra skadedagen 
være istandsat eller genanskafftet resp. istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende 
sikret. (jf. dog 1.7). 
I modsat fald ydes kun erstatning på grundlag af dagsværdien. 
 
1.6 
Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales først, når 
de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, resp. istandsættelse eller genanskaffelse efter 
selskabets skøn betryggende sikret. 
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1.7.1 
Ud over det i henhold til ovenstående 1.3 opgjorte tab omfatter forsikringen - indenfor 
maksimalforsikringssummen - uundgåelige merudgifter, der skyldes, at den faktiske genanskaffelsespris 
resp. istandsættelsesudgift bliver højere end forudsat som følge af prisstigning i tidsrummet mellem 
forsikringsbegivenhed og levering. 
 
1.7.2 
Det er en forudsætning herfor, at forsikringstageren uanset det i 1.5 anførte inden 1 måned efter en 
forsikringsbegivenheds konstatering indgår dialog om genanskaffelse resp. istandsættelse, medmindre 
anden aftale træffes med selskabet. 
 
1.8 
Snarest muligt og senest 3 måneder efter hvert forsikringsårs udløb opgiver forsikringstageren skriftligt til 
selskabet nyværdien af de genstande, der indgået resp. udgået i løbet af forsikringsåret. 
 
1.9.1 
Efter modtagelsen af den under 1.8 nævnte opgørelse beregner selskabet nyværdien ved forsikringsårets 
slutning i analogi med reglerne i 1.1. 
 
1.9.2 
Såfremt nyværdien ved forsikringsårets slutning er højere end ved dets begyndelse, beregnes en 
tillægspræmie på 50% af den til forskelsbeløbet svarende årspræmie. 
 
1.10 
Den i overensstemmelse med reglerne i 1.9 - jf. dog policeteksten - udregnede nyværdi betragtes med et 
tillæg af 10% som maksimalforsikringssum for det kommende år. 
 
1.11.1 
Er den under 1.8 nævnte opgørelse ikke fremkommet rettigdigt ophæves indeksklausulens bestemmelser, og 
selskabet beregner i så fald en tillægspræmie, der udgør fuld præmie af indeksforhøjelsen fra forrige 
forsikringsårs begyndelse til indeksklausulens bortfald. 
 
1.11.2 
Den nævnte nyværdi ved periodens begyndelse forhøjes med den indeksforhøjelse, hvoraf tillægspræmien - 
jf. 1.11.1 - beregnes og udgør derefter forsikringssummen. 
 
1.12 
For forsikringen gælder i øvrigt de  i "Almindelige Se vedlagte". 
 
 
99 98 99 98 
Forsikringen er udvidet til, efter en af forsikringen omfattet, dækningsberettiget skade, at dække forøgede 
byggeudgifter, som ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af lovlige 
krav i forbindelse med fredning, som stilles af relevante fredningsmyndigheder. 
 
For denne udvidede dækning gælder samme særlige betingelser, som er gældende forøgede byggeudgifter, 
som måtte stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen jf. de almindelige 
forsikringsbetingelsers pkt. 333.20-333.40, dog med følgende ændring/tilføjelse: 
 
1. 
Erstatningsbegrænsning jf. punkt 333.40 er ændret fra 10% til 25%, og max. DKK 855.000 er ændret til max. 
DKK 2.000.000, indeksreguleret medfør af afsnit 370. 
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2. 
Ved partiel skade udgør erstatningen jf. denne dækning max. samme procentdel af 
maksimalerstaningssummen, som skadegraden (skadeprocenten) udgør i forhold til nyværdien af 
den skaderamte bygning ekskl. hensyntagen til evt. restværdidækning jf. de almindelige 
forsikringsbetingelser i øvrigt. 
 
For den udvidede dækning er bestemmelsen jf. de almindelige forsikringsbetingelsers pkt. 350.30: 
 
"og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er gængse på skadetidspunktet" 
 
suspenderet. 
 
Ved skader under 10% af nyværdien jf. ovenstående, træder den udvidede dækning ikke i kraft. 
 
 

Vi behandler personoplysninger I overensstemmelse med gældende databeskyttelses- og 
forsikringslovgivning. Yderligere information om behandling af personoplysninger findes på: https://www.if.dk/
haandtering-af-personoplysninger 
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Oplysninger om forsikringsgiver Oplysninger om forsikringsgiver 
 
Medmindre andet oplyses, er forsikringsgiver: 
If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige 
CVR-nr. 24203212, 
Stamholmen 159, 2650 Hvidovre 
Svensk organisationsnummer 516401-8102 
www.if.dk 
 
If yder ikke rådgivning som nævnt i § 15, stk. 1 i bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører. 
 
Hvis du ønsker at klage over beslutninger truffet af If Skadeforsikring, kan du henvende dig til Ifs 
kundeombud. Kontaktformular kan findes på: www.if.dk/erhverv/anmeld-skade/klagemuligheder-til-din-
virksomhed. Her kan du også finde oplysning om klagefrister mv. Du kan også sende din klage via post til: If, 
Att.: Kundeombuddet, Stamholmen 159, 2650 Hvidovre. Du har ligeledes mulighed for at anlægge sag ved 
domstolene. Du kan finde nærmere information på: www.domstol.dk. 

Hos If modtager ansatte, som efter danske regler distribuerer forsikringer, enten fast løn eller en kombination 
af fast løn og variabel løn. 
 

POLICE - TINGSKADE Side: 13 (13)

ForsikringstagerForsikringstager
GRØNLANDS SELVSTYRE C/O INI A/S

UdskriftsdatoUdskriftsdato
19. januar 2021

Police nr.Police nr.
LP0000004668-39

If Skadeforsikring,
filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige
Adresse: Stamholmen 159, DK-2650 Hvidovre, Denmark
Office: Stamholmen 159, Hvidovre
Reg. no.: 24203212

www.if.dk
Telefon: +45 70 12 12 22
E-mail: fornavn.efternavn@if.dk

Registreret hjemsted: STOCKHOLM
FI org.nr.: 516401-8102
Moms nr.: DK24203212

http://www.if.dk/erhverv/anmeld-skade/klagemuligheder-til-din-virksomhed
http://www.if.dk/erhverv/anmeld-skade/klagemuligheder-til-din-virksomhed

