
Responsum nr. 3385 af 31. maj 2005 

 

Sagen vedrører anvendelsen af sikkerhedsforskrifter ved brandforsikring.  

 

Spørgsmål 1: 

"Er det sædvanligt, at forsikringsselskaber i forsikringsvilkår eller på anden ikke nærmere individuelt 

drøftet måde meddeler en forsikringstager pålæg om overholdelse af en sikkerhedsforskrift?" 

 

Spørgsmål 2: 

"Er det sædvanligt, at forsikringsselskaber i tilfælde af halmfyring gør branddækning betinget af, at 

kravene i Brandteknisk Vejledning 22-2 generelt efterleves eller mere specifikt som i nærværende sag, 

stiller krav om, at der ikke forefindes oplag af brandbart materiale i fyrrummet eller tilsvarende?" 

 

Spørgsmål 3: 

"Er det sædvanligt, at kravene til et halmfyrs indretning og brug fastsættes efter en taksatorbesigtigelse, 

eventuelt i en taksatorrapport, der sendes til kunden, og at kravene efterfølgende indsættes i policen 

som en sikkerhedsforskrift? 

 

I den forbindelse bedes det oplyst, om det er sædvanligt, at et forsikringsselskab i forbindelse med 

indgåelsen af en forsikringsaftale ikke i aftalen angiver det, såfremt forsikringsselskabet ønsker, at 

byrdefulde pålæg - der måtte fremgå af en længe forud for tegningen af forsikringen udarbejdet 

taksatorrapport - skal være en del af forsikringen?" 

 

Spørgsmål 4: 

"Det bedes endeligt oplyst, om det påhviler en assurandør i henhold til god assurandørskik ved opsigelse 

af en kundes eksisterende forsikringer i forbindelse med en nytegning i det selskab, assurandøren 

repræsenterer, at sikre sig, at kunden gøres bekendt med, såfremt vilkårene i den nye forsikring 

pålægger kunden nye byrdefulde sikkerhedsforholdsregler, der ikke var gældende i henhold til kundens 

hidtidige forsikringsdækning." 

 

 

F&P skal udtale følgende:  

 

Ad spørgsmål 1: 

Ja, det er sædvanligt, at forsikringsbetingelserne indeholder sikkerhedsforskrifter, jf. FAL § 51. 

 

Ad spørgsmål 2: 

Ja, overholdelse af Brandteknisk Vejledning 22-2 er en sædvanlig forudsætning for dækning. Det er 

ligeledes sædvanligt, at brandbart materiale ikke må forefindes i fyrrummet. 

 

Ad spørgsmål 3: 

Ja, det er sædvanlig praksis. Det er sædvanligt, at kunden oplyses om alle vilkår for forsikringens 

tegning. 

 



Ad spørgsmål 4: 

God forsikringsskik vil sædvanligvis kræve, at kunden i forbindelse med flytning fra et selskab til et 

andet, i givet fald gøres bekendt med væsentlige ændringer i sikkerhedsforholdsreglerne. Det påhviler 

dog kunden selv at gøre sig bekendt med det nærmere indhold af ændringerne. 

 

 

 


