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Byggepladsforsikring 
  

Selskab: Købstædernes Forsikring          FT.nr.: 51778 

Her får du et overblik over, hvordan vores byggepladsforsikring dækker. For at få det fulde overblik kan du læse mere 
i vores vilkår, som du finder på kfforsikring.dk. Vælger du en byggepladsforsikring hos os, kan du se din police på Mit 
KF, som beskriver, hvilke dækninger du har valgt, og hvordan du er dækket. Sammen med vilkårene er det vores fælles 
aftalegrundlag. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
En Byggepladsforsikring dækker ved tilvalg arbejdsredskaber og værktøjer på arbejdspladser og byggepladser overalt 
i Danmark.  

 

Hvad dækker den? 

Forsikringen dækker ved tilvalg direkte skader på 

genstande, som befinder sig i containere og 

skurvogne som følge af:  

✓ Brand 

✓ Indbrudstyveri 

✓ Tyveri af hele og/eller fra containeren eller 

skurvognen 

✓ Hærværk i forbindelse med indbrudstyveri 

✓ Selvkørende og mobile arbejdsmaskiner og 

materiel, som befinder sig under åben himmel, 

er dækket mod anden skade* og tyveri. 

 

 

 

* Læs mere om anden skade i vilkårene. 

 

 

Hvad dækker den ikke? 

 Tyveri, når der ikke er synligt tegn på voldeligt 

opbrud af container eller skurvogn 

 Tyveri af selvkørende arbejdsmaskiner og 

materiel, når nøgler eller anden form for 

oplåsning ikke er fjernet fra maskinen, når 

denne ikke er i brug 

 Tyveri af containere eller skurvogne på hjul 

 Tyveri af containere eller skurvogne inkl. 

indhold der er under transport  

 Trailere, pavilloner o. lign. samt genstande 

heri  

 Driftstab, tab af markeder og andre indirekte 

tab. 

   

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Der kan være begrænsninger i dækningen, hvis 

sikringskravene ikke efterleves.  

 

     

 

Hvor er jeg dækket? 

✓ De forsikrede genstande er dækket overalt i Danmark, herunder Færøerne og Grønland. 

     

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

Du skal straks informere os skriftligt, hvis 

– virksomheden ophører  

– der sker ændringer af ejerforhold (fx selskabsform) 

– der sker ændringer i virksomhedens momsregistreringsforhold 

– betalingsadressen skal ændres 

– der sker ændringer i forhold til det i policen anførte, fx ændringer af virksomhedens virkefelt eller produktion. 

     

https://kfforsikring.dk/erhverv/vilkaar-erhverv/
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Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du skal betale forsikringen senest på den dato, som fremgår af indbetalingskortet. Hvis du tilmelder betalingen til 
Betalingsservice, sker betalingen automatisk. Du kan betale forsikringen månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt.  
 
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingerne til Betalingsservice, men det er også muligt at få tilsendt et 
indbetalingskort. 
 

     

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen starter på en aftalt dato, som du kan se på policen. Forsikringen gælder for 1 år af gangen, og vi fornyer 
den automatisk, med mindre andet er aftalt. Det er også muligt at oprette forsikringen for en 3- eller 5-årig periode. 

     

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Både du og Købstædernes Forsikring kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en 
forsikringsperiodes udløb. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til 
hovedforfaldsdatoen i det år, perioden udløber.                                                                                                                                                             

Både du og Købstædernes Forsikring har desuden mulighed for at opsige en forsikring i forbindelse med en skade. Det 
skal dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varselsperiode på 14 dage. 
 

 


