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 Certifikat 

Lejer jf. den gældende lejeaftale Police nummer 

 SP2141185 

 

Forsikringsselskab: 

IF 

Forsikringsår: 

2023 

Ikrafttrædelsesdato: 

Jf. den gældende lejeaftale 

 

All-risk forsikring inkl. branddækning / udlejningsenhed 

Forsikringen omfatter diverse enheder tilhørende Mobilhouse A/S til udlejning 

 

Dækningsomfang: 
Overordnet beskrivelse af dækningsomfang på policen: 

All-risk forsikring, herunder udefra kommende skader på modulet / vognen opstået som følge af bl.a: 

- Skade under transport* 

- Indbrud 

- Hærværk, inkl. graffiti skader 

- Skader på vognens glas, som følge af hærværk, indbrud, stenslag 

- Brandskader 

 

* Forsikringen er udvidet til at dække vogne på egne hjul eller transportmiddel, der udføres af 

kunder. Dækningen er dog begrænset til kun at dække på den dato, lejen begynder og slutter. 

Forsikringen dækker udelukkende på den enkeltstående transport fra Mobilhouse ud- eller 

indleveringssted til den adresse, hvor vognen skal opstilles. Det er en betingelse for dækningen, at 

føreren af bilen har gyldigt kørekort til den pågældende transport. 

 

Flytning af modul/vogn på byggeplads eller til anden placering er derfor ikke dækket af forsikringen, 

her skal lejer selv tegne ekstra forsikring for denne flytning/transport. 

 

Undtaget jf. forsikringsbetingelserne: 

- Lejers private indbo 

- Skader på modulet (både indvendigt og udvendigt) forvoldt af lejer / lejers personale 

- Nøgleservice, hvis nøgler tabes, glemmes, forlægges eller andet 

- Tyveri af vogne på hjul 

 



 

 Side 2 af 2 17-11-2022 
 

Det er til enhver tid de gældende betingelser for police som er gældende. Udførlig og uddybende 

dækningsbeskrivelse fremgår af forsikringsbetingelserne. 

 

Selvrisiko 

All-risk skader 25.000 kr. pr. skade 

Transportskade jf. ovenstående 5.000 kr. pr. skade 

 

Betingelser 

Til enhver tid gældende Forsikringsbetingelser for all-risk / udlejningsenhed, som gør sig gældende. 

Forsikringsbetingelserne kan rekvireres hos Mobilhouse A/S. 

 

Skadehåndtering 

Enhver form for skadebehandling foretages af IF: 

 

I tilfælde af skade på den/de lejede enheder, fremsendes en udførlig udfyldt skadesanmeldelse til 

Mobilhouse til Mette Egholm Johansen mej@mobilhouse.dk 

 

Mobilhouse skal kontaktes straks i tilfælde af skade, og ved hærværk / tyveri skal der foreligge en 

politirapport. 

 

Skadesanmeldelsen kan hentes på: https://mobilhouse.dk/wp-content/uploads/Skadeanmeldelse.pdf 
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