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1. Hvad omfatter dækningen

3. Hvordan beregnes erstatningen

Dækningen omfatter - i det omfang det fremgår af policen ejendommens bygninger med sædvanligt tilbehør som
anført i afsnit 20, punkt 4.

Restværdierstatningen
opgøres og beregnes efter
bestemmelserne i afsnit 20, punkt 5.

Hvis skadeprocenten for en beskadiget bygning er mindst
50 %, kan forsikringstageren vælge at få erstattet værdien
af anvendelige bygningsrester samt omkostninger til
nedrivning og fjernelse af anvendelige bygningsrester.

2. Beregning af skadeprocent
2.1.
Skadeprocenten er forholdet i procent mellem værdien
af det beskadigede og værdien af den forsikrede
bygning.
Skadeprocenten
og 2.3.

beregnes ved kalkulation, jf. punkt 2.2.

2.2.
Værdien af det beskadigede fastsættes til, hvad det
efter priserne på skadedagen vil koste at reparere
skaden, som var reparationen et led i en genopførelse
af den forsikrede bygning.
Værdien af den forsikrede bygning fastsættes til, hvad
det efter priserne på skadedagen vil koste at genopføre
en tilsvarende bygning med samme byggemåde på
samme sted og til samme anvendelse.
Ved værdifastsætteisen kan der ikke benyttes priser for
dyrere materialer og genstande end de beskadigede og
højst priser for materialer, genstande og byggemetoder,
der er gængse på skadedagen.

2.3.
Skadeprocenten beregnes hver bygning for sig på
grundlag af den bygningsopdeling, der fremgår af
policen.
For sammenbyggede bygninger gælder, at den
adskillende mur hører til den først opførte bygning. Er
bygningerne opført samtidig, hører den adskillende mur
til den bygning, der er højest. Er bygningerne lige høje,
hører den adskil-Iende mur til den bygning, der er
nævnt først i policen. Kloak og lignende nedgravede
anlæg medtages ud til 1 meter fra ydersiden af
bygningens mure i lodret plan.
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Den værdi, bygningsresterne måtte have til anden
anvendelse eller kan indbringe ved salg, fradrages i den
ansatte erstatning.
Skadeerstatningen for det beskadigede anses som anvendt
før restværdierstatningen.
Det er en betingelse for erstatningens
anvendelige rester er nedrevet.

udbetaling, at

Restværdierstatning, som ikke anvendes til genopførelse
samme anvendelse, bortfalder.
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