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DISPOSITION
• Kort præsentation

• Forsikring af anlæg

– Hvorledes dækker forsikringen

– Maskinkasko

– Tillægsdækninger

• Frostvarer

• Kølemidler

• Erfaringer fra skader

– Pludselighedsbegrebet

– Skadeårsager

– Service på Anlæg



Willis I/S
Uafhængig Forsikringsmægler

Forsikringsrådgiver for De Samvirkende Købmænd

− Danmarks største Forsikringsmægler-virksomhed

− Verdens 3. største

− Har administreret Supermarkedsforsikringer siden 1998

− Har et særligt ”Supermarkedssteam” på fast 5 personer



Niels Halling

Maskiningeniør, Loss prevention engineer

− 8 år hos Willis Forsikringsmægler, 
• Risikovurdering af industrivirksomheder

• Assistance på kundernes skadessager

− 6 år hos Codan Forsikring
• Risikovurdering af industrivirksomheder

• Teknisk assistance på skadessager

• Taksering af bl.a. kaskoskader

− 10  år i Industrivirksomheder 

- Maskinkonstruktion

- Produktion / Planlægning

- Miljø / Arbejdsmiljø / Brandsikkerhed / Beredskab

− Har assisteret på adskillige kølemaskinskader



Maskinkasko Forsikring
2.1

Forsikringen dækker skade på de i policen nævnte genstande ved 

pludselige og uforudsete hændelser af en 
hvilken som helst årsag 
med de nedenfor angivne undtagelser og på de angivne betingelser.

� 2.1.1

� Dækningen forudsætter, at genstandene er færdigmonteret på forsikringsstedet og 
prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret.

� 2.1.2

� Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning, vedligeholdelse og flytning inden 
for forsikringsstedet, jf. dog pkt. 11.2.



Undtagelser



Tillægsforsikring

Køle- og Frostvarer

Skal være tegnet separat 

- Fast sum (Værdien af varer, som netop før skaden)

- Skal være som følge af en pludselig hændelse

Kølemidler

Skal være tegnet separat 

- Fast sum 

- Skal være som følge af en dækningsberettiget kaskoskade



Køle- /Frostdækning / Kølemiddel
Forsikringen dækker skade ved temperaturændring, der direkte står i forbindelse med 

pludselig opstået fejl i kølemaskineriet, strømafbrydelse 
eller anden pludselig og uforudset hændelse
med de i pkt. 4 nævnte undtagelser.



Skadeserfaringer
Pludselighedsbegrebet

- Sket pludseligt / Ikke opdaget pludseligt

Skadesårsager

- Meget slid og ælde

- Vibrationsskader

- Revner i rør

Serviceordninger

- Udskiftning af dele (levetider)

- Efterspænding

- Freon

- Discountdrift

- Forskellige kvalitetsstyringsniveauer


