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Jernbanevej 65 

5210 Odense NV 

afsagt 

k e n d e l s e :

Forsikringstageren har familieforsikring. I klageskema af 5/7 2018 til nævnet samt i vedlagte 

bilag har klagerens advokat bl.a. anført: 

"Kort redegørelse for sagen 

[Klageren] var udsat for et indbrud i sit private hjem den 10. februar 2017. GF Forsikring har imid

lertid afvist at dække [klagerens] tab, idet forsikringsselskabet dog efter advokaten er indtrådt i 

sagen har udbetalt kr. 50.000,00. 

Hvad vil du konkret opnå hos selskabet? 

Der nedlægges påstand om, at [klageren] får udbetalt det fulde beløb i henhold til hans opgørelse, 

naturligvis med fradrag af de allerede udbetalte kr. 50.000,00." 

Selskabets advokat har den 6/8 2018 til nævnet bl.a. redegjort for sagsforløbet og afgørelsen 

således: 

"SAGSFREMSTILLING 

Klagers anmeldelse 

Som det er angivet i klagen foretog klager anmeldelse af et indbrud i sin private bolig den 10. fe

bruar 2017. Anmeldelsen er i selskabets skadesystem oprettet som en telefonisk anmeldelse, men 
der foreligger dog i 'loggen' på skadesagen et notat udfærdiget af skadeafdelingen den 13. februar 

2017: 'Modtaget skriftlig anm. fra ft som følger: Vi har desværre oplevet et kæmpe indbrud i vores 

hjem i weekenden og i går blev vores bil vindue smadret for at få fat i en gammel Navigator' 

Der foreligger ikke i selskabets skadesag en skriftlig anmeldelse herudover. 
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Klager blev i forbindelse med anmeldelsen om at opgøre sit krav vedrørende stjålne genstande via 
Scalepoint, og klager indsendte allerede den 13. februar 2017 kl. 14 (3 dage efter indbruddet en 
opgørelse over et meget stort antal enkeltgenstande (135) inklusiv fotos, håndskrevne fakturaer 
mv. af genstandene, jf. bilag A, mail fra Scalepoint. En komplet udskrift af de af klager uploadede 
punkter og fotos på Scalepoint vedlægges som bilag B. 

Under hensyntagen til kravets størrelse og antallet af punkter, herunder mange parfumer, tøj og 
mønter, og i det hele taget antallet af effekter anmeldt, blev sagen af selskabet udtaget til nær
mere undersøgelse. Dette skyldtes tillige karakteren af den af klager fremsendte dokumentation, 
der næsten uden undtagelse bestod af opstillede fotos, og det forhold, at der blandt andet tillige 
var fakturaer for indkøb af større varepartier på auktioner m.v. (pkt. 24 i klagers opgørelse, jf. 
nærmere nedenfor). 

Selskabets skadekonsulents samlede rapport vedlægges som bilag C. 

Selskabet konstaterede ved en hurtig internetsøgning, at klager var indehaver af virksomheden 
[auktionshus], og at klager i den forbindelse havde et forretningssted i [byl], hvorfra han fra en 
hjemmeside bl.a. udbød adskillige genstande til salg samt sat mange genstande på auktion. 

Af internetsiden ... fremgik det på forsiden, at virksomheden fungerede både som pantelåner og 
auktionshus, og at butikken var fyldt med mange kvalitetsvarer 'alt fra tasker, ure, porcelænsvarer 
til store lamper, cykler og mange designervarer'. Det blev endvidere angivet at [auktionshuset] var 
'en af de helt store mønthandlere og laver daglige køb og salg af enhver art og værdi' . Udskrifter 
fra hjemmesiden vedlægges som bilag D. Dette skal bl.a. sammenholdes med det forhold, at der 
til selskabet er anmeldt tyveri af et meget stort antal mønter, tillige med LP-plader, parfumer og 
smykker og tasker. 

Gennemgang af klagers dokumentation. 
Ved gennemgang af de af klager indsendte fotos (uploadet på Scalepoint) kunne det konstateres, 
at samtlige fotos var nummererede og der var taget fotos helt frem til den 8. februar 2017, det vil 
sige 2 dage før indbruddet, med anvendelse af en iPhone 6, et Canon EOS kamera og et Pentax 
S12 kamera (udlæst via kameraernes metadata). 

Selskabets konsulent foretog en stikprøvekontrol af de fotos, som klager havde uploadet og sam
menholdt disse med fotos, der kunne ses på auktionshusets hjemmeside . Det kunne herved 
blandt andet konstateres, at foto af en tværfløjte var taget ved auktionshuset (forretningen i [by 
1]), at en kurant mønt til en værdi af ca . kr. 10.000 også forelå som foto til salg på auktionshusets 
hjemmeside, hvilket tillige gjaldt 2 single malt whiskyer. 

Herudover fandtes der et betydeligt yderligere antal billeder af tilsvarende 'opstillede' karakter af 
f .eks. parfumer og smykker (en ring til en værdi af kr. 12.500 alene søgt dokumenteret med fo
to/underpunkt 70, uden kvittering eller certifikat), jf. nærmere nedenfor. Endvidere var det oven
for nævnte foto taget den 8. februar 2017 kl. 22.10 et billede af to Louis Vuitton tasker, som også 
fremstår som et opstillet foto . 

I forbindelse med selskabets skadekonsulent videre vurdering af sagen kunne det konstateres, at 
alt tøj, der var anmeldt stjålet, var angivet som nyt og med mærkater. Det kunne således konsta-
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teres fra de af klager uploadede bilag, at punkterne 72-77 vedrørte tøj som var lagt frem til foto
grafering. 

For så vidt angår parfumer og cremer (pkt. 21-32) var samtlige fotos af disse opstillede men på 
forskellig baggrunde. 

For så vidt angår de mange mønter (pkt. 89-128) som klager havde anmeldt forelå der nærbilleder 
af samtlige mønter, hvor disse lå på en beigefarvet dug. Ved skadekonsulents undersøgelse kunne 
det konstateres, at nærmest alle mønter, som der er fremsat krav for, havde været annonceret til 
salg på hjemmesiden for klagers firma, [auktionshus]. 

For så vidt angår smykker kunne det konstateres, at der var taget nærbilleder af disse. Nogle af 
smykkerne er fotograferet, mens disse sidder på en damehånd, mens andre er fra internettet. 
Nogle fotos viser tydeligt, at der er brugt den samme smykkekasse til at placere smykkerne i un
der fotografering . Endvidere kan det konstateres, at der ses prismærker på nogle af smykkerne 
svarende til prismærker, som når smykker udstilles i smykkeforretninger. 

Møde med klager 
Selskabets skadekonsulent aftalte herefter møde med klager den 6. marts 2017. På mødet konsta
terede skadekonsulenten, at klager og dennes [ægtefælle] boede til leje på en nedlagt gård . Stue
huset var ca . 300 m2, og der var mange udhuse/bygninger i øvrigt tilknyttet gården. 

Under samtalen med skadekonsulenten oplyste klager, at han blandt andet tjente penge ved at 
arbejde for ... , hvor han blev hyret til at fjerne indbo ved konkurser og dødsboer. Han blev også 
hyret af banker (særligt ... , som han tillige lejede huset/gården af) som han hjalp i forbindelse med 
fjernelse af genstande fra forretninger eller andre steder i forbindelse med konkurser. Samtidig fik 
han nogle gange mulighed for at købe genstande af ... eller banken . 

Klager oplyste, at hans hustru ikke havde nogen indtægt, men hjalp klager med butikken, ... i [by 
1]. 

Klager foreviste herefter huset, der efter skadekonsulentens opfattelse fremstod 'rodet' form af, 
at der var rigtig mange genstande placeret rundt i huset, både i køkken, stue, endnu en stor stue 
og på førstesalen, og det var for skadekonsulenten meget svært at danne sig et overblik over ste
det. Klager angav under rundvisningen, at samtlige de anmeldte stjålne genstande var blevet stjå
let fra stuehuset. 

Under rundvisningen bemærkede skadekonsulenten en 'ølmaskine', der stod på en hylde i en stor 
gang. Da der af klager var fremsat krav for en ølmaskine (bilag C pkt. 84), og da ølmaskinen på det 
af klager fremsendte foto var placeret det nøjagtig samme sted, spurgte konsulenten nærmere 
ind til dette . Klager angav her, at havde to ølmaskiner så han måtte have stillet den anden ølma
skine på det samme sted. Klager var lidt i tvivl, men han måtte have taget foto af den maskine der 
ikke var stjålet for at vise selskabet, hvad der var stjålet. 

Klager oplyste under rundvisningen, at smykker, parfumer og tøj var blevet stjålet fra førstesalen, 
diverse porcelænsfigurer, mønter, fløjte og kameraer m.v. var blevet stjålet fra stuen og fra andre 
rum . 
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Klager oplyste herefter, at selve indbruddet var sket fredag den 10. februar 2017 mellem kl. 8 og 
kl. 23, hvor klager og hans [ægtefælle] havde været væk fra ejendommen og arbejdet i forretnin
gen i [by 1] samt andre steder. 

Herefter gennemgik skadekonsulenten den meget omfattende mængde indbogenstande med kla 
ger. Karakteristisk for gennemgangen var, at der forelå meget lidt dokumentation i form af kvitte
ringer m.v. for indkøb af de pågældende genstande. Endvidere var mange af de uploadede fotos 
fra internettet, og klager kunne i vidt omfang ikke huske, hvor de enkelte genstande var købt, idet 
det gentagne gange blev angivet, at klager havde købt genstandene på [privat], via [auktionsside] 
m.v., ligesom klager angav, at mange af smykkerne var købt i forbindelse med en konkurs i en 
smykkeforretning i [by 2], hvor klager skulle have købt varelageret i butikken af banken, der stod 
bag konkursen. 

Der var herudover adskillige drøftelser i relation til genstande, som kunne konstateres at have 
været annonceret i forretningen i [by 1]. Særligt i relation til møntsamlingen angav klager, at selv
om der var betydelig salg af mønter via forretningen, så indgik de stjålne mønter i hans private 
møntsamling. 

Klager angav i den forbindelse, at han havde købt næsten alle ting for private midler, og det var 
først, når han solgte genstanden via butikken i [by 1], at han indtægtsførte salget og registrerede 
moms og skat. Han oplyste i den forbindelse, at han ikke havde overskud fra forretningen i [by 1] 
som han på daværende tidspunkt havde haft i ca . et år. 

Under en efterfølgende samtale angav skadekonsulenten, at det forekom ham at de anmeldte 
stjålne genstande som udgangspunkt måtte anses som handelsvarer og det umiddelbart forekom 
endog særdeles vanskeligt at se, at der er dokumentation for adskillelse med klagers privatøko
nomi og erhvervsøkonomi. Særligt sammenholdt med, at klagers dokumentation var i form af op
stillede fotos af samtlige genstande medførte, at selskabet som udgangspunkt måtte anse gen
standene for at være til salg i erhvervsøjemed. 

Klager oplyste hertil, at det var korrekt at han ville sælge genstandene hvis der kom en køber, 
men at det i så fald ville ske i privat regi, idet blandt andet ikke solgte LP-plader i butikken, og at 
han som udgangspunkt heller ikke solgte de dyre gamle mønter som han havde anmeldt stjålet. 

Klager angav herefter, at smykkerne, der var anmeldt stjålet, var købt som privatperson forskelli
ge steder ([privatkøb], [auktionsside], i [land i Asien] og ved overtagelsen af inventaret fra smyk
keforretningen i [by 2]), og klager har i øvrigt givet mange af smykkerne til sin [ægtefælle] i julen 
2016. For så vidt angår de anmeldte stjålne tasker var disse købt forskellige steder, både [privat
køb] og i [land i Asien] . Nogle af de anmeldte stjålne computere var købt i [by 3] via klagers for
bindelse til ... m.v. 

Det bemærkes, at samtalen mellem klager og skadekonsulenten i huset havde en varighed på næ
sten 5 timer! Efter afslutningen af samtalen i huset gik klager og skadekonsulenten rundt i udhu
sene, hvor det blandt andet konstateredes, at der stod store mængder af LP-plader på paller, lige
som der kunne konstateres paller med [asiatisk] brugskunst og en lille motorcykel, gamle filmrul
ler m.v. Det blev af klager oplyst, at motorcyklen var solgt. Særligt for så vidt angår LP-pladerne 
oplyste klager, at disse var købt på en pladeauktion i 2016 (auktionen var blevet afholdt i klagers 
butik i [by 1]). 
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Klager angav, at han havde købt et parti af LP-plader {15.000) for sine egne penge, og han havde 
taget 35-40 LP-plader ud til sig selv og lagt dem i stuen. Det var disse, der var blevet stjålet. Den 
resterende del af pladesamlingen på ca. 15.000 LP-plader befandt sig i udhuset. 

Efter gennemgang af udhusene kørte klager og skadekonsulenten til klagers forretning i [by 1], 
der af skadekonsulenten vurderedes at være på ca . 100 m2. Der befandt sig i forretningen rigtig 
mange genstande, herunder blandt andet porcelænsskulpturer, fade m.v., samt en glasmontre 
med smykker, der blev udstillet med 'smykkeprisskilte'. Herudover var der en montre med mønter 
ti l salg m.v. 

Yderligere korrespondance og undersøgelser 
Efter mødet blev der i marts 2017 modtaget adskillige skrivelser og fotos og enkelte kvitteringer 
fra klager. Klager oplyste i den forbindelse, at han foretog mange private salg via [international 
salgsside), og at han ikke øvrigt solgte genstande andre steder (på nettet) . 

Klager fremsendte i øvrigt samtidig ved mail af 27 . marts 2017 krav på erstatning for et skakspil, 
hvor der manglede 3 brikker (krav ca . kr. 3.000) og en computer af mærket Lenovo (krav ca . kr. 
4.000) . Klager ville forsøge at fremskaffe dokumentation for computeren . 

Klagers mails til selskabet af 7. marts, 27. marts og 30. marts 2017 vedlægges om henholdsvis bi
lag E, bilag Fog bilag G. 

Ved skadekonsulentens henvendelse til [banken] blev det bekræftet, at klager havde købt smyk
ker af en smykkeforretning i [by 2] under konkurs. Medarbejderen kunne ikke oplyse tal eller fo
revise kvitteringer som følge af sin tavshedspligt, hvorfor klager blev anmodet om at give samtyk
ke til, at selskabet kunne indhente nærmere oplysninger fra [banken]. 

Klager gav ikke denne samtykkeerklæring, men angav i mail af 30. marts 2017, at hans køb af in
ventaret/lageret i den konkursramte smykkebutik i [by 2] ikke var sket privat, men at dette sket 
via hans firma . 

Selskabets skadekonsulent foretog herefter en slutanalyse af fotos fremlagt i sagen og konstate
rede i den forbindelse blandt andet, at klager havde fremsendt et foto taget den 16. november 
2014, hvoraf to genstande (en vase og en porcelænsfigur) kunne konstateres. Disse to identiske 
genstande havde skadekonsulenten set og fotograferet under sin gennemgang af forretningen i 
[by 1]. 

I den forbindelse bemærkes det, at selskabets skadekonsulent gennem forløbet er blevet forevist 
et meget, meget betydeligt antal fotos på to mobiltelefoner, bærba r computer. Det har endvidere 
af konsulenten kunne konstateres, at de af klager fremsendte fotos alle er forsynet med nummer. 
Således som f .eks. fotoet af tværfløjten, nummeret AA1 (23), mens parfumen Prada La Femme er 
benævnt BB1 (7) og Burberry Brit parfumen er benævnt BB1 (5), mens Gucci Guilty Eau d'cologne 
er benævnt AA1 (6) . 

Klager synes således at operere med et nummersystem for at holde orden på de mange fotos. 
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Efter korrespondance gennem april 2018, herunder klages direktionsklage af 28. april 2018, blev 
sagen sendt til undertegnede. 

Ved undersøgelser i CVR-registeret konstateredes det, at [auktionshuset] havde eksisteret siden 
20. juli 2012 (som en personlig ejet virksomhed). Forud herfor havde klager ejet en holdingsel
skabskonstruktion bestående af virksomhederne [handelsfirma], [holdingselskab] og [auktions
hus]. Alle disse selskaber blev tvangsopløst i 2013. 

Ved brev af 10. maj 2017 angav selskabets advokat, at der i sagen var et fuldstændigt fravær af 
regnskaber eller bogholderibalancer fra klagers virksomhed, der kunne understøtte oplysningerne 
om transaktioner frem og tilbage i virksomhedens regi, herunder overførsel af genstande indkøbt 
via virksomheden (eller omvendt) til privatsfæren. Det blev endvidere angivet, at i mangel af kon
toudtog, der kunne dokumentere indkøb via private midler, så skærpedes klagers bevisbyrde i be
tydeligt omfang for, at de anmeldte genstande måtte anses som private indbogenstande og ikke 
erhvervsmæssige. 

Det blev slutteligt angivet, at klager ikke havde løftet denne bevisbyrde, men at selskabet var ind
stillet på at tilbyde kr. 50.000 til fuld og endelig afgørelse, jf. klagers bilag 2. Klager afslog tilbud
det, men som det i øvrigt fremgår af klagers efterfølgende bilag i relation til korrespondancen i 
sagen, så foretog selskabet efterfølgende den skønsmæssige udbetaling på kr. 50.000 til klagers 
advokat. 

Der har efterfølgende været kontakt mellem klagers advokat og selskabets advokat, hvilket sel
skabets advokat gentagne gange har fastholdt, at der ikke uden yderligere dokumentation, jf. 
ovenfor, vil kunne ske en forhøjelse af den skønsmæssigt fastsatte erstatning, jf. herved blandt 
selskabets advokats brev af 31. august 2017, klagers bilag 6, og selskabets advokats mail af 6. no
vember 2017, klagers bilag 8. 

Korrespondancen ophørte ultimo 2017, hvorefter klager nu har indbragt sagen for Ankenævnet 
for Forsikring. 

SELSKABETS STILLINGTAGEN 
I forbindelse med klagen har sagen været revurderet af selskabet, der imidlertid fastholder sin 
stillingtagen i sagen, og at klager ikke har sandsynliggjort et krav på erstatning, der er højere end 
det beløb på kr. 50.000, som selskabet har udbetalt. 

Det bemærkes indledningsvis, at selskabet ikke bestrider, at der er fundet et indbrud sted i kla
gers privatbolig. Det er imidlertid klager, der skal løfte bevisbyrden for, hvilke genstande der er 
blevet stjålet ved indbruddet, og at genstandene befandt sig hjemmet på skadetidspunktet. Ende
lig skal klager sandsynliggøre, at genstandene er omfattet af klagers private forsikring, altså at der 
er tale om private indbogenstande, som klager har erhvervet for private midler. 

Det er selskabets opfattelse, at klagers bevisbyrde i denne sag er særdeles skærpet. Dette skyldes, 
at det ved selskabets undersøgelser har kunne konstateres, at klagers dokumentation for det 
fremsatte krav i alt overvejende omfang består af fotos (opstillede fotos) af de individuelle gen
stande . Disse fotos fremstår som salgsfotos, og selskabet har ved undersøgelser kunne konstate
re, at mange af disse fotos er gået igen på klagers virksomheds hjemmeside som salgsvarer. I for
bindelse med selskabets undersøgelser har det endvidere kunne konstateres, at der i vidt omfang 
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synes at være overlap mellem genstande, der befinder sig i klagers forretning i [by 1] og de gen
stande, der er anmeldt stjålet, herunder men ikke begrænset til porcelænsfigurer, smykker og 
mønter. 

Der er endvidere lagt vægt på, at klager driver omfattende auktions- og salgsvirksomhed via in
ternettet, ligesom klager selv har oplyst, at han køber eller sælger privatgenstande via virksomhe
den [auktionshuset], der - ifølge klager - synes at fungere som 'mellemled' for køb og salg af gen
stande, herunder også genstande som klager angiver er af privat karakter. 

Selskabet har anmodet om bogholderibalancer eller kontoudtog, der skulle kunne dokumentere 
den øjensynligt 'flydende' til- og afgang af genstande mellem klagers virksomhed og privatsfæren, 
samt dokumentation for, at de anmeldte stjålne genstande er købt for private midler, herunder 
f.eks. i form af kontoudtog m.v. fra klagers private bankkonto. Klager har ikke på noget tidspunkt 
fremsendt eller ønsket at fremsende den efterspurgte dokumentation . 

Klager har derfor ikke sandsynliggjort, at genstandene henhører privatsfæren og dermed er om
fattet af den tegnede familieforsikring som private indbogenstande. 

Herudover har klager ikke sandsynliggjort, at alle de anmeldte stjålne genstande befandt sig på 
forsikringsstedet på tidspunktet for indbruddet. Det fremhæves i den forbindelse, at det af sel
skabet er konstateret, at der øjensynligt er en 'flydende bevægelse' af genstande mellem klagers 
private bolig (hvor et meget stort antal genstande befandt sig ved skadekonsulentens møde med 
klager den 6. marts 2017) og forretningen, idet selskabet blandt andet ved blot et enkelt foto 
kunne konstatere, at en vase og en porcelænsfigur stod til salg i forretningen uanset om de var 
placeret i hjemmet ved et foto taget 2014. 

De skærpede beviskrav, der som følge heraf påhviler klager, medførte at klager ikke har sandsyn
liggjort, at han er berettiget til erstatning for genstande omfattet af indboforsikringen med et be
løb højere end kr. 50.000, som selskabet rent skønsmæssigt har udbetalt til klager." 

Klagerens advokat har den 10/10 2018 til nævnet bl.a. anført: 

"[Selskabet] anfører indledningsvis, at der ikke i selskabets skadessag foreligger en skriftlig an
meldelse, hvilket i og for sig er korrekt, men der findes lister og fotos over det stjålne, ligesom min 
klient har anmeldt skaden telefonisk. Efterfølgende har der været møder parterne imellem, hvil
ket tillige fremgår af [selskabets] skrivelse. 

Min klient blev i øvrigt ved sagens start anmodet om at benytte Scalepoint, hvilket han har gjort. 

På side 2 henviser [selskabet] til håndskrevne fakturaer, og det bestrides i den forbindelse, at der 
har været tale om håndskrevne fakturaer, idet alle fakturaer er printet fra de respektive faktura
udstedere . 

I andet afsnit på side 2 anfører [selskabet], at dokumentationen bestod af opstillede fotos, og det 
bemærkes hertil, at der er fremlagt kvitteringer på stort set samtlige effekter, og de fotos, som 
der henvises til, er alene supplement til kvitteringerne, og fotoene er hentet på bl.a. [kosmetikfor
retnings] hjemmeside for at levere et så fyldestgørende materiale som muligt, hvorefter fotoene 
er lagt op på Scalepoint. 
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Det er derfor korrekt, at der er tale om opstillede fotos for så vidt angår parfumerne, men de er 
hentet på hjemmesider og ikke fotograferet i min klients hjem. 

For så vidt angår tasker og andre effekter, kan disse fremstå som opstillede, men baggrunden her
for er, at min klients ægtefælle, når hun har fået gaver fra min klient, har lagt disse fotos op på 
Facebook, så hendes familie og venner kunne se dem. 

I relation til de dyreste effekter, er disse stort set alle købt af private, som har udstedt fakturaer 
herpå, og i den forbindelse er forsikringstager bekendt med, at GF Forsikring, har kontaktet 10-12 
af disse sælgere, som alle har kunnet bekræfte, at der var tale om privatsalg, uanset at forsik
ringsselskabet søgte at presse disse sælgere til at forklare, at effekterne skulle være solgt i min 
klients butik. 

Min klient bekendt, har samtlige disse sælgere bekræftet, at der var tale om privatsalg, hvor va
rerne enten er afhentet af min klient eller sendt fra sælger til min klients privatadresse. 

For så vidt angår [butikken] havde denne virksomhed til huse i ... i [by 1], mens min klient på tids
punktet for indbruddet boede på adressen ... , [by 4] . 

Det bemærkes i den anledning, at der ikke fra auktionshusets hjemmeside ikke er pågået salg på 
hjemmesiden med enkelteffekter, idet salgene alene har bestået i lejlighedsvise netauktioner. I 
den forbindelse bemærkes, at min klient er autoriseret auktionsleder, og det fremgår udtrykkeligt 
af lovgivningen, at min klient ikke må sælge egne varer i forbindelse med sit hverv, hvilket han 
selvsagt ej heller har praktiseret. 

Når det af hjemmesiden fremgår, at der findes en fysisk butik, er dette den oprindelige reklame 
for butikken, og at hjemmesiden ikke er opdateret på dette punkt. 

Uanset at det fremgår af den oprindelige annonce, at der sælges tasker fra butikken, er dette ikke 
tilfældet, men det har været muligt at indlevere tasker til netauktion, ligesom alt andet kan indle
veres til netauktionerne, men disse effekter sælges alene på netauktioner og ikke fra butikken. 

I relation til mønter skal det medgives, at der i butikken blev solgt møntsæt af nyere dato, som 
kommercielle turistmønter, mens min klients egen private møntsamling aldrig har været hverken 
hel eller delvis til salg i butikken, idet disse mønter henvender sig til en helt anden og meget mere 
professionel målgruppe. 

Der har ej heller på noget tidspunkt været solgt LP-plader i butikken. 

[Selskabet] finder det tilsyneladende problematisk, at samtlige fotos var nummererede, og at der 
var taget fotos helt frem til den 8. februar 2017, altså 2 dage før indbruddet. Hertil bemærkes 
alene, at de omhandlede fotos er sendt fra min klients ægtefælles iPad til min klients e-mail med 
henblik på indlæggelse i Scalepoint. 

I den forbindelse fik den konsulent, som var ude og besigtige min klients ejendom, lejlighed til at 
se min klients ægtefælles iPad, således at han kunne konstatere, at fotoene havde forskellige da
toer langt tilbage i tid . 
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I relation til det af [selskabet] nævnte foto af en tværfløjte, blev denne købt i en genbrugsforret
ning i [by 1], og min klient gav hans ægtefælle fløjten, mens de begge befandt sig i min klients for
retning i [by 1], hvor min klients ægtefælle tog et foto af fløjten, hvilket er baggrunden for, at det 
fremgår, at fotoet er taget i [by 1]. 

I forhold til mønten og de 2 Single Malt Whiskyer, som nævnes i samme afsnit på side 2 i [selska
bets] skrivelse, bemærkes alene, at der er tale om annonce/reklame-fotos af de pågældende ting, 
som dog aldrig har været til salg i forretningen, idet der er tale om fotos hentet fra nettet, hvorfor 
min klient aldrig har ejet eller været i besiddelse af hverken mønten eller de 2 whiskyer. 

Min klient har af samme årsag ej heller anmeldt mønten eller Malt Whiskyerne som værende 
stjålne . 

I relationen til ringen til en værdi af ca . kr. 12.500,00, som er nævnt nederst på side 2 i [selska
bets] skrivelse, er det korrekt, at der ikke er kvittering eller certifikat for ringen, og hertil bemær
kes, at ringen er en del af den smykkebutik i [by 2], som min klient købte af [banken], og tilsva
rende gør sig gældende for så vidt angår yderligere en række smykker. 

Derimod er der en del separate kvitteringer fra [auktionsside], [auktionshus 1] og [auktionshus 2], 
hvor min klient tillige har købt smykker til sin ægtefælle. 

[Selskabet] nævner tillige 2 Louis Vuitton tasker, og hertil skal oplyses, at begge tasker er købt 
over nettet og betalt med MobilePay af min klient. 

Den ene taske er købt i [by S], og blev fremsendt til min klient, og den anden er hentet på en pri
vat adresse i [by 6], hvilket alt fremgår af kvitteringsmaterialet, som er indlagt i Scalepoint. 

Der er ikke efter det for mig oplyste taget fotos af de 2 Louis Vuitton tasker den 8. februar 2017, 
men derimod af en tredje taske, som min klient købte 3 dage før min klients ægtefælles fødsels
dag ... 

Vedrørende det tøj, som [selskabet] nævner i sin skrivelse på side 3 (punkterne 72-77) er der tale 
om tøj købt i [by 7] længe før indbruddet (dato fremgår af kvitteringen), og til orientering kan op
lyses, at det er korrekt, at tøjet er lagt op og fotograferet et par dage senere, hvorefter min klients 
ægtefælle sendte fotoene til [sit barn], for at vise, hvad min klient havde købt til hende. 

For så vidt angår punkt 21-32 vedr. parfumer og cremer, henviser jeg til ovenstående redegørelse 
ved r. opstillede fotos. 

Vedrørende punkt 89-128 bemærkes, at mønterne er beskrevet og sat til salg på [international 
salgsside] som privat salg, og jeg erindrer herom, at min klient ikke som auktionsleder må sælge 
egne varer på egne auktioner. 

I øvrigt har min klient gjort mig opmærksom på, at man på [den internationale salgsside] skal an
give, om man sælger privat eller erhvervsmæssigt, og han har altid angivet at sælge privat, og han 
har altid været registreret som privat sælger. 
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I relation til skadekonsulentens besøg på min klients ejendom, er det muligt, at skadekonsulenten 
havde meget svært ved at danne sig et overblik over stedet, men dette har efter min opfattelse 
ingen relevans for selskabets pligt til at dække skaden, og det anføres endvidere i [selskabets] 
skrivelse, at der forelå meget lidt dokumentation i form af kvitteringer m.v. for indkøb af de på
gældende genstande, men dette er jo netop blevet fremlagt efterfølgende, og det er vel kun na
turligt, når der var tale om så stort et antal, at dokumentationen ikke lå klar ved konsulentens be
søg, idet min klient ikke vidste, hvad selskabet ville stille af dokumentationskrav. 

Efterfølgende er stort set alle genstande behørigt dokumenteret. 

Ved skadekonsulentens besøg hos min klient havde han allerede indlagt genstandene i Scalepoint, 
og da skadekonsulenten bad om yderligere dokumentation, er dette tilvejebragt, og i den forbin 
delse har min klient været så grundig, at han tillige fra nettet har indhentet de tidligere omtalte 
opstillede fotos fra diverse hjemmesider, herunder [kosmetikforretning]. 

Min klient har i den forbindelse velvilligt vist både sit private hjem samt butikken frem, ligesom 
skadekonsulenten har haft adgang til både min klients ægtefælles iPad og hans egen telefon. 

I relation til LP-plader, der blev købt på en pladeauktion i 2016 bemærkes, at disse LP-plader ikke 
tilhører min klient. Pladerne var blevet indleveret af en sælger, og da pladerne ikke opnåede 
mindstebud, skulle LP-pladerne afhentes af den ejer, som havde sat LP-pladerne på auktion, hvil
ket imidlertid ikke var sket på tidspunktet for skadekonsulentens besøg. Disse LP-plader henstod i 
laden, og heraf havde min klient til sig selv udtaget 35-40 LP-plader, som han havde lagt i stuen i 
beboelsen, hvorfra de blev stjålet. 

Får så vidt angår selskabets stillingtagen bemærkes, at indbruddet skete i min klients private bo
pæl, og ikke i hans butik i [by 1), og på den baggrund må det helt klare udgangspunkt være, at de 
stjålne effekter tilhører min klient privat. 

Det bemærkes hertil, at der er kvittering på langt størstedelen af effekterne, ligesom der i meget 
stort omfang er dokumentation for, at betalingerne er sket via MobilePay eller fra min klients pri
vate konto . 

En lang række køb er sket for mange år siden, hvor min klient ikke drev butikken i [by 1) . 

Som allerede anført er de opstillede fotos ikke udtryk for, at effekterne skulle sælges, og det ville 
vel også have formodning imod sig, at man skulle købe enkeltparfumer i [kosmetikforretning] og 
videresælge dem erhvervsmæssigt. 

Min klients krav fastholdes derfor i fuldt omfang." 

Selskabets advokat har den 1/11 2018 fremsendt sit indlæg til nævnet, som klageren den 21/11 

2018 har indsat sine bemærkninger i. Det er bl.a. anført: 

"Ad fotos m.v. 
Selskabet og selskabets skadekonsulent har igen i forbindelse med klagers advokats indlæg af 10. 
oktober 2018 gennemgået sagen . I forbindelse hermed må det igen konstateres, at der kun for et 



Ankenævnetfor Forsikring 

11. 92619 

meget begrænset antal genstande foreligger kvitteringer. Således har klager for langt hovedpar
ten af de anmeldte stjålne genstande søgt at dokumentere disse med fotos, og samtlige disse 
elektronisk fremsendte fotos er af klager registreret med tal og bogstaver. 

Herudover foreligger der håndskrevne 'købskvitteringer', samt i enkelte tilfælde 'rigtige' printe
de/elektroniske kvitteringer. 

[Klagerens bemærkning] 
Der er kvitteringer for langt mere end halvdelen af tingene og så er resten dokumenteret med bil
leder fordi systemet beder om det. .. Desuden anden dokumentation af originale bokse, imei numre 
til elektronik etc. Fotos bliver automatisk gemt når de sendes samlet i en e-mail som nogle af bille
derne var tilfældet. Konsulenten forlangte vi kørte til butikken, så han ved selvsyn kunne se, at bil
lederne på min [ægtefælles] ipad ikke var samme 'nummer system' derfor kørte vi til [by 1} og han 
så med sine egne øjne og gennemsøgte iPad i 10 min. Hvis konsulenten pludselig ikke kan huske 
dette, så kan min [ægtefælle} og jeg under strafansvar bekræfte dette, måske kan jeg også finde 
et videoklip af det. Ligeledes er de ikke samme dato alle sammen og min computer viser præcis hi
storik på modtagelse af billeder mm. Min telefon har også den originale historik af mange billeder, 
så det kan dokumenteres fra flere originale enheder. De håndskrevne 'købskvitteringer' lyder som 
om jeg har lavet dem .. .. Der er her tale om alle auktionskøb, som fra [auktionshus 1}, [auktionshus 
2}, [auktionshus 3} etc. der alle har originale logo, auktionsdag, dato, moms, og varekøb, så de så
kaldte 'håndskrevne' kvitteringer er alle udstedt fra auktionshuse den gældende dag og kan nemt 
bekræftes. Vi har ikke lavet nogen faktura eller kvitteringer selv, men det beviser igen, at man ba
re forsøger at forplumre det hele. 

Det er korrekt som anført af klager, at denne er blevet anmodet om at anvende Scalepoint
systemet, og at de fremsendte fotos m.v. er uploadet i Scalepoint. Klager har således i Scalepoint 
uploadet fotos af reelt samtlige genstande, der er anmeldt stjålet af klager, herunder fotos af par
fumer, sko, smykker, mønter, tasker m.m. 

[Klagerens bemærkning] 
Der er således samtlige elektroniske kvitteringer med betaling og all på parfume, på tøj og kvitte
ringen siger præcis hvor og hvornår det er købt, så kan jeg en af de gentagne gange have skrevet 
[by 7}, når det var [by 8}, men se på kvitteringerne. 

I den forbindelse finder selskabet det fortsat bemærkelsesværdigt, at samtlige elektronisk uploa
dede fotos er givet særegne numre (f.eks. tværfløjte Al (23) og Georg Jensen smykkesæt CCl (4)). 

[Klagerens bemærkning] 
Der gentages bare det samme og at advokaten ikke har teknisk formåen er tydelig, da vi gentagne 
gange har skrevet at mange billeder er taget med ipad, telefon og computer, men vi kan fremvise 
historik for billederne. De er selvfølgelig ikke taget på nogen måde til videre salg, bio. er de to ta
sker taget i en sofa, hvis man gider kigge efter og de er ikke beregnet til nogen form for salg, hvil
ket alle andre end GF godt kan se på kvaliteten af billederne. 

Samtlige disse numre er ikke noget, som er genereret af kameraet, der har optaget disse fotos, 
men er tilføjet manuelt af klager selv. I relation til dyre effekter (som omtalt i klagers brev, side 2 
midt for), så er det korrekt, at selskabets konsulent har haft telefonisk kontakt til adskillige sælge-
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re af disse effekter. Sælgerne har oplyst, at de har solgt via nettet og typisk sendt genstanden via 
post til klager. 

[Klagerens bemærkning] 
Heri er bio. andet de 2 Louis Vuitton-taskerne og så er billedet vel Irrelevant, men for god orden 
skyld så er billedet taget nogle få dage før indbrud de er også hentet og sendt op til min [ægtefæl
les} fødselsdag, så det er meget naturligt og passer præcis sammen ... for det er fakta .. . at min 
[ægtefælle} har taget billeder af det kan jeg ikke forstille mig er mere naturligt og et flertal af 
kvinder viser det frem til ven inder mm .... så her er det bare advokaten uvidenhed og jeg kan da ik-
ke tage billeder førend tingene er købt .... men hvad er problemet når sælger har bekræftet, jeg har 
betalt via mobilpay, privatkonto, sendt til privat hjem .. . det er svært at blive ved med at fastholde 
noget der nu er dokumenteret så meget. 

En enkelt sælger, der solgte et Georg Jensen-smykkesæt (klagers pkt. 63), oplyste telefonisk, at 
hun var vendt hjem fra [udlandet] og i den forbindelse ønskede at sælge nogle effekter. Hun oply
ste, at hun gik ind til klagers auktionshus i [by 1] for at sælge nogle ting, idet hun var klar over, at 
man i forretningen købte forskellige ting. 

Hun solgte her - altså i forretningen i [by 1] - Georg Jensen-smykkesættet for kr. 800. Der blev 
herefter af klager taget fotos af smykket, som er tildelt det elektroniske billednr. CCl (4) . 

Selskabet har noteret sig klagers oplysning om, at smykket skulle være købt privat, men faktum 
er, at sælger har henvendt sig til klager i forretningen i [by 1], og at selve salget har fundet sted i 
forretningen i [by 1]. 

[Klagerens bemærkning] 
Man har kontaktet vedkommende over 10 gange for at forvirre kvinden, men det er præcis som vi 
har beskrevet, hvilket vil kunne bekræftes under ed, ved hendes mand også, de har aldrig været i 
butik med smykker. Jeg var på privat adressen, så det er bare et forsøg på at tå noget placeret 
som ikke er rigtig, men også her og endnu igen er man kommet til kort .... 

Det er herefter af selskabet noteret, at klagers advokat angiver (side 2 under midten), at der ikke 
fra auktionshuset hjemmeside er pågået salg af enkelteffekter. Her bemærkes alene, at næsten 
samtlige mønter, som der over for selskabet er fremsat krav om erstatning for, blev fundet på 
auktionshusets hjemmeside, og at alle fotos af disse mønter er taget, medens mønten/mønterne 
lå på en beigefarvet dug. 

[Klagerens bemærkning] 
Det kan gentages at der har ikke været salg på hjemmesiden, da den udelukkende er info. Ingen 
betalingsystem, indkøbskurv eller andet" Dr har aldrig været 1 stk. salg nogensinde fra hjemmesi
den. 

Igen fremhæves det, at når selskabet ikke - på trods af gentagne opfordringer - har fået indsigt i 
bogføringen for transaktionerne i virksomheden, endsige dokumentation for klagers indkøb af 
genstande med private midler, så må klager bære risikoen for, at selskabet naturligt må tage det 
udgangspunkt, at køb og salg af mønter er foregået i virksomhedens regi, at mønterne dermed ik
ke er omfattet af indboforsikringen. 
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[Klagerens bemærkning] 
Mønterne er stjålet fra privatadressen og er min personlige ejendom, de var beskrevet og taget 
billeder med hensigt på at ligge dem til privat salg på [international salgsside]. Jeg kan jo ikke 
fremligge et køb der aldrig har fundet sted" 

I relation til klagers omtale af nummereringen af de pågældende fotos (klagers brev side 3, afsnit 
3) henvises der til ovenstående bemærkninger. Det kan - som angivet - konstateres, at samtlige 
fotos er nummereret (manuelt af klager), og at der er taget fotos helt frem til den 8. februar 2017, 
altså to dage før indbruddet. 

[Klagerens bemærkning] 
Da der er så meget andet dokumentation i form af kvitteringer, fysiske sælgere, så kan man jo ta
ge de billeder fra der. Igen er det en gammel mands manglende Indsigt og forståen af fremsendel
se af billeder igen e-mail, men min computer kan vise all historik, ligesom en del billeder kan følges 
tilbage i tiden til før butikken eksistens. og igen kan historik dokumenteres på billeder. 

Selskabets konsulent oplyser i den forbindelse, at han ikke fik forevist fotos på en iPad, men til 
gengæld et meget stort antal fotos på to bærbare computere og en iPhone. Konsulenten nærstu
derede ikke på daværende tidspunkt de enkelte fotos, som klagers hustru bl.a . foreviste ved at 
'rulle' ned af skærmen, hvor der kunne konstateres et meget, meget stort antal fotos. 

[Klagerens bemærkning] 
Igen prøver man her med ord, at gøre vores handling unormal i forhold til billederne, men jeg kan 
kon som sagt forklare samtlige fotos. Da det var jo ellers konsulentens forberede/se, at man alle
rede inden første møde havde besluttet, at det var fup og svindel, og han ville i butikken med den 
skjulte dagsorden, men det er direkte løgn, for han bekræftede allerede på daværende tidspunkt, 
at han kunne se de originale fotos på telefon og ipad. 

Det er konsulentens opfattelse, at det pågældende antal fotos må anses for at være langt mere, 
end man 'bare' ville tage for at imponere veninder i hjemlandet. 

[Klagerens bemærkninger] 
Jeg synes man er langt ude når man vil beskriver min [ægtefælle] tager for mange billeder og den 
påstand kan vel næppe holde i retten. 

I relation til de pågældende fotos optaget den 8. februar 2017 bemærkes det, at denne datering 
ikke er som følge af en overførsel mellem en iPad og en e-mail. De pågældende fotos er, jf. me
tadata, taget den 8. februar 2017 kl. 22 .10 (to Louis Vuitton-tasker). 

[Klagerens bemærkning] 
Det er så løgn og uvidenhed, men kan nemt dokumenteres i min computer under historik 1 e-mail 
til e-mail og andet fra ipad til e-mail etc .. . 

Vedrørende ringen til ca . kr. 12.500 (brevet side 3 nederst) har selskabets konsulent oplyst, at kla
ger ved den personlige samtale med konsulenten angav, at ringen skulle være blevet købt af en 
kvinde i [by 1]-området, måske i 2016. Klager angav endvidere til konsulenten, at han købte yder
ligere to ringe af denne kvinde. For så vidt angår en anden ring, oplyste klager, at denne skulle 
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være købt på [auktionsside] . Dette skal sættes i forhold til angivelsen af, at ringen skulle være ble
vet købt via smykkeforretningen i [by 2], hvor klager 'tømte' lageret efter aftale med [en bank]. 

[Klagerens bemærkning] 
Det er sjovt som konsulenten nu forsøger at lave om på sandheden. Der ligger kvittering fra de 
ringe der er købt på [auktionsside] heri blandt den ægtering til min [ægtefælle} .. . med beskrivelse 
af karat osv. hvilket konsulenten mente kunne være en sølvring udefra billedet.., hvor jeg kunne 
fortælle det var hvidguld. og det stod på fakturaen som der er fremsendt på flere ringe. Det skal 
netop ikke sættes i forbindelse med 'tømte' lageret... min Virksomhed købet nogle smykker af en 
[bank}, men de har aldrig været i mit hjem og har ikke noget med indbruddet afgøre, selvom man 
gør alt for at få det til at ligne det og forplumre det. 

I relation til Louis Vuitton-taskerne (klagers brev side 4 øverst}, så bemærkes det igen, at der er 
taget fotos af disse med en iPad den 8. februar 2017 kl. 22.10, dvs., to dage før det anmeldte ind
brud . 

I relation til tøjet i punkterne 72-77 (klagers brev side 4 over midten), så angav klager ved samta
len med selskabets konsulent, at dette skulle være blevet købt i [by 8] i butikken ... , og at konsu
lenten efterfølgende fik forevist kvitteringer fra butikken. Det undrer således, at det nu angivet, at 
tøjet skulle være blevet købt i [by 7] . 

[Klagerens bemærkning] 
Der er indberettet to forskellige dato for køb af de to forskellige sælgere, med navn adresse og da
to, så man kan via vores indsendte jo se, hvornår købet er foretaget, pengene overført, og forsik
ringsselskabet har selv ringet og fået bekræftet salg hvor en sendt fra [by 5} og en anden selv hen
tet ... taskerne er 2 forskellige handler, hvor 2 helt ukendte sælgere har bekræftet dette, så er bille
det vel irelvant med mindre man beskylder mig for svindel og det har GF bestyrelse sagt de ikke 
gør, så jeg har svært ved at se logi i jeres 'hunt' på dette. Igen er her mennesker der kan svare un
der strafansvar. og lige bemærket er det da et dumt 'salgsbillede' taget i sofaen derhjemme, hvis 
GF synes det virker professionelt, så har man da en lav standard .. . Og så forsøger konsulenten at 
så tvivl om tøjkøb ... Jeg har sagt [tøjbutikken] lignende i [by 8) ... jeg kan have kommet til at sige 
[by 7}, men kig på kvitteringerne, der står butikkens navn og adresse og alt det tøj jeg købt over de 
2 dage 

I relation til mønterne (brevet side 4 under midten) henvises der til ovenstående bemærkninger 
og igen det forhold, at de samme fotos af mønterne lå på auktionshusets hjemmeside. 

[Klagerens bemærkning] 
Der sælges ikke fra hjemmesiden og der findes ikke en person der har købt noget på vores hjem
meside. 

For så vidt angår LP-plader (klagers brev side 5), henvises der alene til bemærkningerne i selska
bets første indlæg til ankenævnet i relation til klagers angivelse af, at da indbruddet er sket i det 
private hjem, så må udgangspunktet være, at de stjålne effekter tilhører klager privat. Som der så
ledes også er redegjort for i selskabets første indlæg og i konsulentens rapport, så konstateredes 
det ved skadekonsulentens besøg i forretningen i [by 1], at adskillige af genstandene, som konsu
lenten havde set i klagers hjem, nu befandt sig i forretningen, herunder bl.a . en stor vase og en 
porcelænsfigur med en liggende person . 
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[Klageren bemærkning] 
Fordi vi ikke have mange ting i butikken, har vi taget enkelte ting op i butikken til udsmykning, 

Sammenfattende giver klagers advokats brev af 10. oktober 2018 derfor ikke selskabet anledning 
til en revurdering af sagen, og sagen er for selskabets vedkommende klar til ankenævnets afgørel
se." 

Nævnet har fået forelagt parternes indlæg af 3/12 2018, 2/1 2019, 16/1 2019 og 22/1 2019, 

hvor parterne har gentaget deres påstande. Selskabet har på sekretariatets foranledning den 

28/2 2019 fremlagt policen og forsikringsbetingelserne samt bl.a. anført : 

"Ad. 1 og 2 - Forsikringsaftalen og aftalens indgåelse 
Policeudskrift (for 2019) og forsikringsbetingelser vedhæftes. Forsikringsaftalen er indgået med 
(straks-) ikrafttrædelse den 24. februar 2015 med ikrafttrædelse samme dato. Forsikringen er 
tegnet med en sum på kr. 671.000, og er på nuværende tidspunkt indeksreguleret til kr. 731 .000. 

Ad. 3 Hvordan er forsikringsaftalen indgået? 
Klager boede på tidspunktet for indtegningen på adressen ... , hvor indbruddet i klagers bolig fandt 
sted i 2017. Klager er efterfølgende flyttet til [by 9], hvorfor det er klagers nye adresse, der frem
går af policeudskriften. 

Klager var medlem af selskabets klub i [by 10]. Selskabet kan ikke pt. svare på, hvorfor klager -
uanset bopæl i [by 4] - var medlem af klubben i [by 10]. 

Ved gennemgang af historikken kan selskabet se, at forsikringen er indtegnet af forsikringsrådgi
ver .. . , der var tilknyttet klubben i [by 10]. [Forsikringsrådgiveren] er ikke længere ansat i selska
bet. Det kan af historikken i forbindelse med indtegningen ligeledes ses, at klager modtog tilbud 
på tegning af forsikringen digitalt, men selskabet er ikke i besiddelse af en bekræftelse af tilbud
det, hvorfor selskabet formoder, at tilbuddet er bekræftet af klager via telefonen. Det er på sagen 
af medarbejder ... noteret, at baggrunden for den 'skæve' dato for indtegning af forsikringen den 
24. februar 2015 er på grund af klagers skilsmisse. 

Selskabets klub i [by 10] kan i øvrigt i det hele afvise, at medarbejderen ... skulle være 'kørt ud' til 
klager i forbindelse med indtegningen. Det gjorde [forsikringsrådgiveren] ikke generelt, og særligt 
ikke i forbindelse med tegning af forsikringen i denne sag, hvor klager boede langt væk fra [by 10]. 

Ad. 4 Havde selskabet rimelig anledning til at vejlede klager om skærpede beviskrav for klagers 
privatgenstande, idet han havde virksomhed? 
Med henvisning til ovenstående bemærkninger, så er der på sagshistorikken i forhold til indteg
ningen intet noteret om, at klager skulle have selvstændig virksomhed. Som det i øvrigt i den for
bindelse tillige fremgår af policen, så er der i øvrigt tale om en helt almindelig indboforsikring med 
en - alt andet lige - relativ begrænset indbosum. 

Uanset medarbejderen ... fratræden i selskabet, må ankenævnets spørgsmål herefter i det hele 
besvares med et 'nej' . Selskabet har ikke kontrolleret, fået oplysning om eller i øvrigt noteret, at 
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klager skulle have selvstænd ig virksomhed, hvilket i øvrigt heller ikke ville være kutyme ved ind
tegning af en indboforsikring. 

Ad. 5 Har selskabet ydet klager en vejledning? 
I fortsættelse af besvarelsen af pkt. 4 må dette spørgsmål besvares benægtende, idet selskabet 
ikke har været bekendt med klagers personligt ejede virksomhed (i drift på tegningstidspunktet)" 

Nævnet har fået forelagt parternes yderligere ind læg af 12/3 2019, 13/3 2019, 2/4 2019 og 3/4 

2019. Nævnet har endvidere fået forelagt bilag fra sagen, herunder korrespondancen mellem 

parterne før sagen blev indbragt for nævnet, klagerens opgørelse af sit krav, udskrift fra Scale

point med klagerens angivelse af stjålne genstande, den fremlagte dokumentation, selskabets 

undersøgelsesrapport, udskrift fra klagerens virksomheds hjemmeside, udskrift fra virksomhe

dens Facebook-side, udskrift fra klagerens Facebook-side, policen og forsikringsbetingelserne. 

Af udskrift fra Scalepoint med klagerens angivelse af stjålne genstande dateret 13/2 2017 frem

går bl.a.: 
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Af selskabets interne undersøgelsesrapport dateret den 2/3 2017 fremgår bl.a.: 

"Mandag d. 060317 

Forsikringstager oplyste, at han lever af sine penge og han tjener penge ved at arbejde for ... i [by 
5] og [by 11]. Han bliver hyret af ... til at fjerne indboet ved konkurser og dødsbo, såfremt ... er 
kommet ind i sagen og skal behandle nævnte. 

Han bliver også hyret af banker - typisk .. . - som han hjælper med konkurser og fjerner genstande 
fysisk fra forretninger eller andre steder. 

Han får nogle gange mulighed for at købe genstande af ... eller af banken. Hans hustru, ... , har in
gen indtægt, men hjælper ham med butikken, ... i [by 1], hvor de har en forretning. Hun går i skole 
nogle dage om ugen. 

Forsikringstager viste rundt i huset og han foreviste indstigningsstedet. 

(Det bemærkes her, at huset fremstod voldsomt rodet. Der flød med alle mulige genstande, både 
i køkkenet, stue, en stor stue og på 1. sal. Det var for undertegnede meget svært at danne sig et 
overblik). 

Indstigningsstedet var via en terrassedør, der vender mod nord . Døren er forsynet med 8 små 
termoruder og en termorude - ved den indvendige vrider - var knust, således gmanden kunne 
række ind via den knuste rude og åben døren ved vrideren. Herefter fri adgang til hele huset. 

Fra huset blev stjålet det på skadeanmeldelsen nævnte. 

Under vores gang rundt i huset bemærkede jeg en 'ølmaskine', der stod på en hylde i den store 
gang/hall. Der var krav for en ølmaskine og maskinen stod på helt samme måde, i samme stilling, 
som den viste på skadeanmeldelsen. Adspurgt, hvorfor ølmaskinen stod der, når den var anmeldt 
for stjålet, oplyste forsikringstager, at han havde 2, så han måtte have stillet den anden på stedet. 
Han var lidt i tvivl, men han måtte have taget foto af den maskine, der ikke var stjålet, for at vise 
GF, hvad der var stjålet. (Pkt. 84) . 

Smykker, parfumer og tøj blev stjålet fra 1. sal. Div. Figurer, mønter, fløjte og kamera m.v. blev 
stjålet fra stuen og andre rum . 

Han oplyste, at han og [ægtefællen] kørte på arbejde i butikken inde i [by 1], fredag d. 1001217 kl. 
ca . 0800. De befandt sig på arbejde og andre steder til ca. kl. 2300, hvor de kom hjem til huset, og 
bemærkede, at der havde været indbrud. De ringede til politiet, der kom til stedet efter ca. 2 ti 
mer. De optog rapport og tog vist også DNA på nogle genstande. 

Vi gennemgik krav og dokumentation . Det var umuligt at køre punkt for punkt. 
1. LG 55" tv. Ingen kvitt. Købt ved ... i ... Ingen dok, men manual. 
2. lphone 4S. Ingen dok. Han havde haft og har flere telefoner, så han kunne ikke præcist sige, 
hvilket imeinummer, der var væk. Ingen dok. 
3. lphone 4S. Ingen dok. Tvivl om lmeinummer. Han brugte nu en lphone 5 og [ægtefællen] en 
lphone 6. 
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4. I pod . Blev vist købt i ... i forbindelse med at han skulle fjerne et konkursbo for ... ingen kvitt . 
5. lpad Air 2. Emballage forevist . Købt på en auktion I .. . Huskede ikke hvornår. ingen kvitt . 
6. Canon digitalkamera . Foto af kameraet. Kameraet kommer fra butikken i [by 1). De bruger ka
meraet til at tage forskellige fotos. Det var [ægtefællen], der havde taget foto af kammerat. Hun 
tager foto af næsten alt. Han kunne ikke sige, hvorfor hun havde taget foto af dette kamera. 
7. Intet. 
8. Canon blitz . Intet dok. 
9. Intet. 
10. Tværfløjte . Foto taget i butikken i [by 1). Det var [ægtefællens) tværfløjte. Hun har spillet si
den hun var ung. Der lå nogle nodeholderen i en reol i stuen. Adspurgt, hvorfor der var taget et 
foto af fløjten i butikken i [by 1), vidste han det ikke. Jeg gjorde ham bekendt med, at jeg kun kun
ne tro, at denne tværfløje har været annonceret og sat til salg i butikken og dermed var der tale 
om erhvervsmæssig salg. Det afviste han og oplyste, at intet i kravet til GF var erhvervsgenstande. 
Han oplyste, at fløjten blev købt i ... - måske ved en privat handel, men han huskede det ikke. Han 
var sikker på, at der blev betalt med kontanter. Han betalte næsten aldrig ved bankoverførsler. 
ingen kvitt. 
11. Lenovo computer. Ca . 3-4 år gammel. Forevist emballage. Computeren blev købt via ... i for
bindelse med en sag, der blev udført for dem. ingen dok. 
12. Isbjørn, Bing og Grøndahl. ingen dok. 
13. Isbjørn, Royal Copenhagen. ingen dok. 
14. Isbjørn med sæl. Royal Copenhagen. Foto, men dette foto blev taget fra nettet, for at vise 
hvad der tales om. Der er ingen dok. For 12, 13 og 14. Jeg gjorde ham bekendt med, at jeg på net
te kunne se, at han havde- eller har porcelænsfigurer til salg. Hvorfor skulle jeg tro, at disse Is
bjørne figurer ikke var erhverv, altså til salg i butikken i [by 1). Han afviste dette og sagde igen, at 
alt der blev stjålet, var privat og ikke erhverv. Jeg gjorde ham bekendt med, at det var svært for 
GF Forsikring at vurdere og taksere denne sag, idet han havde en butik i [by 1), hvorfra der sælges 
forskellige genstande - næsten alt - som der står på hjemmesiden. Nogle af de ting, der er an
meldt for stjålet ved indbruddet, er ting, der også sælges/annonceres til salg via butikken i [by 
1)/auktionshuset, hvorfor det er svært for GF Forsikring ikke at tro, at der kan/er tale om erhverv. 
Han afviste dette og oplyste, at han har købt alle genstandene for private penge. Noget 
blev/bliver solgt på [international saglsside] og [auktionsside) og andet blev byttet væk i en anden 
handel. Han bruget altid sine private penge. Han har ikke overskud i forretningen og han kan ikke 
vise salg fra forretningen, der kun har eksisteret i ca . 1 år. 
15. Værdi boks. ingen dok. 
16. Kontanter, 16.000 kr., film og almindelige billeder lå i boksen. Der lå i alt 25.500 kr. Umiddel
bart ingen dok. 
17. Kontanter, 9500 kr., lå i nr. 15. 
18. Acer computer. ingen dok. 
19. Bing og Grøndahl maleri i porcelæn . ingen dok. 
20. 2 danske pas. 
(21.-31. Parfumer. Foto.] 
32. Parfumer. Foto. Vedr. nr. 21 - 32, angående parfumer, oplyste forsikringstager, at de har kon
to i [kosmetikforretning], så han kunne trække en liste for deres køb. Adspurgt, hvorfor de havde 
stillet parfumerne op til fotografering oplyste han, at [ægtefællen) tager foto af næsten ALT. Hun 
lægger rigtig mange ting på facebook, og hun sender fotos til sit hjemland i ... , for at vise sig lidt. 
Han afviste, at de solgte parfumer i butikken i [by 1). 
33 . Ralph La uren sko. Kun foto. Ej muligt at se, hvor dette foto blev taget. 
34. Marc Jacobs røde sko. Foto. ingen yderligere dok. 
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35. Solbriller. Ingen dok. Foto. 
36. Ray ban solbriller. Foto. Ej yderligere. 
37 . Polo briller. Ingen dok. 
38. 2 pelse. Kun foto . Foto taget hjemme i entreen, hvilket ses på de hvide klinker. De ligger i gan
gen i huset. Måske købt pelsene i genbrug. Billigt. 
39. Vera Mont jakke. Foto. 
40. Tommy Hilfiger tørklæde. Foto. 
41. Ur. Foto, hvor uret sidder på konens arm. 
42 . Mulberry taske/pung. Ingen dok. 
43. Burberry taske. Foto taget, hvor tasken hænger på et dørhåndtag med hylder i baggrunden. 
Forsikringstager oplyste, at [ægtefællen] selv købte denne taske, men han vidste ikke hvor. Bille
det taget i butikken i [by 1], hvilket han kunne se på hylderne. De solgte et parti børnetøj . Kun fo 
to af tasken. Ingen kvitt. 
44. Louis Vuitton 30 damier. Kun foto. Han oplyste, at han var i tvivl om, hvor tasken blev købt, 
men det kunne være, at hun fik den af sin søster fra .. . Fotoet taget hjemme ved køkkenbordet. Vi 
ringede nu til [ægtefællen], ... Hun oplyste, at hun købte tasken på ... Hun betalte 3500 kr. Kvitte
ringen, der ses på billedet blev stjålet sammen med tasken. 
45. Louis Vuitton monogram 40. Købt på .. . Kvitteringen stjålet med tasken, som nr. 44. Hun tog 
foto af begge tasker, for at vurdere størrelser og vise taskerne? Han blev gjort bekendt med, at vi 
skulle have vished for, at de var ejer af taskerne og at taskerne var ægte Louis Vuitton. Han oply
ste, at de ikke havde uægte ting. Fotoet taget i sofaen i hjemmet. Sofaen stod i stuen under sam
talen . 
46. Guess taske . Opstillet taske. Som alle andre genstande. Gul taske. ingen dok. Kun foto. 
47 . Rebecca Minkoff. Foto af tasken. Foto taget i forretningen . Han vidste ikke, hvorfor billedet 
skulle tages i forretningen. Måske [ægtefællen] lige havde købt den? Ingen dok. Andet end foto . 
Der er ikke mange genstande i butikken, så fotoet kan være taget lang tid før indbruddet. 
48. Taske . Foto taget i butikken i [by 1]. 
49.Lædertaske. Foto taget, da tasken hang på en træknag. ingen dok. 
50. Furla taske. Rød taske. Foto fra nettet. Tasken havde forsikringstager købt til [ægtefællen], 
som hun skulle havde til Thanksgiving. Han havde ikke foto eller dok, men fandt et foto på nettet 
af tasken . 
51. Burberry lille taske. Foto . 
52 . Swarovski halskæde. Smykkerne er købt privat og nogle smykker er købt i forbindelse med, at 
[smykkeforretning i by 2] gik konkurs. Han købte hele butikken via [bank], der stod for at realisere 
aktiverne i butikken, der gik konkurs. Han har en kontakt til en ... i [banken]. Han købte alle smyk
ker og briller til en god pris. [Ægtefællen] fik en del af smykkerne i julegave, for ca. 51.000 kr. ved 
julen 2016. Nogle smykker er købt hos private via ... og andre smykker er købt i [udlandet] . Alle de 
smykker, der har prismærker på, er smykker fra butikken i [by 2], der gik konkurs. Nogle smykker 
fik konen og andre blev udstillet i butikken i [by l] . 
53 . Perle halskæde. Købt i [udlandet] . ingen dok. Kun foto . 
54. Sølvkæder. Foto fra nettet. ingen dok. 
55 . Sølvøreringe. Foto fra nettet. ingen dok. 
56. Armbånd, Attling. Fra nettet. Ingen dok. 
57. 14 karat guldørering med safir og diamant. Foto af 2 øreringe, der sidder i en æske fra [guld
smed] . Forsikringstager mente, at øreringen sammen med halskæden under nr. 58, blev købt i 
[udlandet]. Han huskede det ikke . Kun foto som dok. Adspurgt, hvorfor øreringene sad i en æske 
fra [guldsmed], vidste han det ikke. Han mindes ikke, at de havde købt noget der. 
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58. Halskæde i hvidguld med diamanter. Ej muligt at se kvinden på billedet, men kun kæden . Købt 
sammen med nr. 57. Gjort bekendt med, at jeg ikke kunne erstatte efter disse fotos. Jeg kender 
ikke rette ejermand og vægt og karat. 
59. Øreringe. Foto fra nettet. 
60. Sølvring med sten. Kun foto. Vidste ikke hvor foto blev taget. Måske ringen er fra [by 2) for
retningen. 
61. Snoet halskæde. Foto som nr. 60. Måske fra [by 2) forretningen. Kun foto. 
62. Øreringe, sæt i guld og sølv. Fra [by 2) butikken. Foto taget hjemme på adressen . Der sås 
smykker med prisskilte fra en normal smykkeforretning. Forsikringstager forklarede, at alle de 
smykker, hvor der ses prisskilte på smykkerne, de er fra forretningen i [by 2], der gik konkurs og 
hvor han købte hele butikken via sparekassen. Han blev gjort bekendt med, at jeg skulle se en 
kvittering/dokumentation fra [banken] vedr. denne handel. Nogle smykker blev givet i gave, som 
privat og andre smykker er i butikken i [by 1], for at blive solgt i forretningen. 
63 . Georg Jensen, Margurit smykkesæt. Foto af smykke og æske. Købt ved en pige i [by 6], der 
manglede penge . Han mente, at han kunne finde en seddel på denne pige. Købt for 2000 kr. Pigen 
kom i butikken med smykkerne. 
64. Christian D6r øreringe. Ingen dok. Ej huske, hvor købt. Foto fra nettet. 
65 . 14 karat guldhalskæde med vedhæng. Ej se kæden på foto. Forsikringstager mente, at kæden 
lå under puden i kassen. Købt i konkursboet i [by 2). 
66. 14 karat hvidguld halskæde med vedhæng. Købt i [by 2). Hjerte med sten . Kæden under puden 
i kassen. Kun foto. 
67. 14 karat guldring med diamant. Kun foto. Evt. købt ved [auktionsside] eller ved ... i [by 1], han 
var meget i tvivl. Måske bytte med nogle figurer. Kun foto . 
68. 14 karat hvidguld øreringe. Kun foto . Fra [by 2) butikken . [Ægtefællen] fik smykker for ca. 
51.000 kr. i december ved juletid . Gjort bekendt med, at jeg skulle se dokumentation for handlen 
med [banken]. 
69. 18 karat guldring med diamanter. Nærbillede af ring i kasse. Evt. købt ved [auktionsside]. Han 
huskede det ikke. Kun foto . 
70. 18 karat diamantring med blå safir. Foto af hånd, hvor ringen sidder på en finger. Ej foto af 
personen. Ringen købt af en kvinde i [by 1)-området i 2016. Måske foråret 2016. Hun manglede 
penge. Han købte vist 2 ringe yderligere . Kun foto som dok. 
71. 14 karat diamantring. Foto af ringen, der sidder på hånden af en kvinde. Hånden ligger på et 
blåt underlag, som er sofaen i hjemmet hos forsikringstager. Evt. købt i 2015 ved [auktionsside]. 
Forsikringstager mente, at det lignede [ægtefællens] vielsesring, men han var i tvivl.. Betalte ca. 3-
4000 kr. for ringen. Han blev afslutningsvis gjort bekendt med, at han vedr. smykkekravet skulle 
vise bedre dokumentation . Jeg vil fremsende mail, hvor jeg beskriver nærmere. 
72. Tøj, Jakke. Der er vist foto, hvor nyt tøj med mærker er lagt ud på en sofa . Han oplyste, at han 
købte mange genstande fra en butik, der lukkede i [by 8). Butikken hed ... Butikken lå i ... Han har 
medlemskort til [butikken] . Adspurgt, hvorfor han tog foto af tøjet, oplyste han, at var ved at fin
de en kvinde over nettet. Han rejste til ... og ... og i den forbindelse ville han 'vise sig' ved at have 
meget tøj. (Jeg gjorde ham bekendt med, at jeg skrev, hvad han sagde, men det lød for underteg
nede meget mærkeligt, ja, nærmest usandsynligt). 
73 . Tøj, T-shirts. Foto lagt ud på sofa . 
74. Jakke. Kun foto . Alt tøjet med prismærker er fra butikken ... i ... 
75. Jakke. Foto. 
76. 4 stk. t-shirts. Foto. 
77. Tøj. Som tidligere numre. 
78. HP bærbar computer. Ingen dok. 
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79. Benq projektor. Ingen dok. 

(80-]83 .Medicin . Ingen dok. Vedr. medicin mente forsikringstager, at han kunne finde dok. 
84 .... ølmaskine. Foto af maskinen, der stod på en hvid hylde/skænk. Under rundvisningen i hu
set, stod der en ølmaskine helt magen til den på foto. Han oplyste, at han havde 2 ølmaskiner. 
Måske han havde taget foto af nr. 2, for at vise, hvilken maskine, der var stjålet. 
85. Fransk antik, snus bøtte. Foto. Ej yderligere. 
86. Kgl. Porcelæn . Foto fra stuen i huset. 
87 . Vaser. Foto fra huset. 
88. Fyrfad, 3 størrelser. Foto fra huset. 
89. Vedr. mønter, oplyste forsikringstager, at han havde en møntsamling med en værdi på ca. 2,2 
mill. Kroner. Han har samlet mønter i de sidste 20-30 år. Han køber, hvor han finder noget fornuf
tigt, og han har det hele i orden. Han viste på en computer et regneark med ikke færre end ca . 
7000 linjer. Næsten hver linje med en mønt. Jeg så et katalog, der lå i butikken i [by 1], hvor der 
tydeligvis var helt styr på tingene og samlingen. Der lå adskillige kasser af samlemønter i butikken 
i [by 1]. Han oplyste, at han lod sine mønter ligge i butikken i [by 1] af sikkerhedshensyn, idet de 
var låst inde en bankboks eller i skuffer i butikken. Der var alarm til butikken i centret, hvor butik
ken lå . Vedr. auktionen, der blev afholdt i butikken i [by 1] i 2016 oplyste forsikringstager, at det 
blev en skuffelse. Der kom ikke mange mennesker og der blev ikke solgt mange mønter. Han tog 
nogle med hjem, for at få solgt nogle på .. . Han har solgt mønter privat, når han manglede penge. 
Han tog disse mønter og andre mønter med hjem, hvor han forsøgte at sælge på nettet. Han fast
holdt, at møntsamlingen - de gamle mønter - var sin private samling, som han har haft i mange 
år. Han har mønter udstillet i glasmontre i butikken i [by 1], men det er typisk nyere mønter, som 
ikke repræsentere en så stor værdi. Adspurgt, hvordan han adskiller erhverv og privat, når han har 
en forretning i [by 1], der sælger næsten alt, der kan sælges, oplyste han, at han har købt næsten 
alle ting for private midler. Først når han sælger genstande i butikken i [by 1], indtægtsfører han 
salget og registrere moms og skat ved salget. Han har ikke overskud ved salg fra butikken i [by 1], 
som han har haft i ca. 1 år. Han betaler ... kr. i husleje, men de vil have ... kr. pr. mdr. De vil ikke af 
med ham, idet sådan en forretning er god at have i centret. Punkt 89 - 128 er mønter, der lå 
hjemme i stuen. Det var hans private samling. Der blev kun stjålet en lille del af hans samling, som 
normalt ligger under lås i butikken i [by 1]. 

129. Dior parfume . Konto i ... Han vil skaffe kontoudtog. [Ægtefællen] har lavet 27 handler i ... si
den august 2016. 
130. 2500 kr. [ægtefællens] penge. Ingen dok. 
131. Whisky. Han oplyste, at den whisky, som var lagt på nettet i forbindelse med en Whisky auk
tion i april 2016 var whisky fra et ... firma ... Under denne auktion, købte forsikringstager nogle fla 
sker whisky, hvor han bød på samme måde som alle andre fremmødte . Der var i øvrigt ikke man
ge fremmødte og der blev ikke solgt så meget whisky. Han købte selv 5-6 flasker whisky ved al
mindeligt bud. Han fastholdt, at whisky var privatkøb og private genstande, som alle andre krav til 
GF. 
132. LP-plader. En kunde afholdt en pladeauktion i 2016. Der kom ingen kunder og der blev ikke 
solgt mange plader. Auktionen blev afholdt i forsikringstagers butik i [by 1]. Forsikringstager købte 
hele pladesamlingen for ca. 35.000 kr. og en lille motorcykel, som stadig står ude i udhusene, hvor 
forsikringstager bor. Pladerne blev købt for private penge og de står stadig ude i udhuset på for
sikringstagers adresse. Forsikringstagers [barn] talte om, at han måske ville starte en butik, men 
det bliver vist ikke til noget. Han tog ca . 35-40 plader ud til sig selv og lagde dem i stuen . De blev 
stjålet. Gjort bekendt med, at man ikke som privat person køber ca . 15.000 lp-plader for ca. 
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50.000 kr., hvorfor jeg som udgangspunkt er af den overbevisning, at disse plader skal sælges er
hvervsmæssigt, hvis muligt. Han fastholdt, at de blev købt for private penge og han sælger ikke lp
plader i butikken . Han vil selvfølgelig forsøge at få dem solgt, men det vil ske under private for
hold. Ingen dokumentation for pladerne. Ingen titler. Han kunne finde titler. 
133. Diverse små genstande. Stager m.m. Ingen dok. 

Han blev gjort bekendt med, at jeg som udgangspunkt vil beskrive de stjålne genstande som han
delsvarer, som skulle sælges videre, når der kom en køber. Da han er ejer af [auktionshus] i [by 1] 
og har en fysisk butik, hvor der sælges mange forskellige genstande, herunder smykker, mønter, 
porcelæn, billeder osv. Osv., og da der er krav for sådanne genstande til GF Forsikring, er det 
svært for undertegnede at vurdere, om der er tale om erhvervskøb eller privatkøb. Dette sam
menholdt med, at der er taget opstillede fotos af alle genstandene gør, at jeg vurderer at der er 
tale om genstande med salgsøjemed i erhvervsøjemed . 

Han oplyste, at det var korrekt, at han ville sælge genstandene, hvis der kom en køber, men det 
ville ske som privat, idet han ikke sælger LP-plader i butikken og han sælger som udgangspunkt ik
ke de dyre, gamle mønter, idet de ikke er til salg med mindre, at han mangler penge og vil realise
re noget kapital. Smykkerne er købt som privat person forskellige steder, [salgsside], [auktions
side], i [udlandet], ved konkursforretning ved [banken] . Mange smykker blev givet til [ægtefællen] 
ved julen 2016. Hun tager foto af alt, så derfor foto på alt . 

Vi gik nu ud i udhusene. Der var mange m2 og der stod lp-plader på paller, paller med [asiatisk] 
brugskunst, en lille motorcykel (som var solgt til personen med LP pladerne) samt meget andet. 

Vi kørte nu til butikken i [by 1]. Butikken ligger i ... Der var mulighed for køb af mange forskellige 
genstande, herunder mønter, smykker (fra butikken i [by 2], købt af [banken]) porcelænsfigurer, 
malerier, bøger, ure, billeder, brugskunst osv. Osv. 

Butikken var ca. 100 m2 med god belysning og indrettet, således gæsterne kunne gå rundt og kig
ge på tingene. 

Porcelænsfigurer blev også stjålet fra hjemmet. Hvad er privat, hvad har været til salg og hvad er 
erhverv. Han oplyste, at alle genstandene i butikken er købt for private midler. 

Under mødet så jeg 'uhyggeligt' mange fotos på en lphone 6 og 2 bærbare computere. [Ægtefæl
len] oplyste, at hun tog foto af næsten alt. Jeg mente, at når man tog så mange fotos, så må det 
være i salgsøjemed, således man kan vise en potentiel køber, hvad der er til salg. Dette afviste 
forsikringstager. 

Min vurdering af sagen efter møde med kunden og efter besigtigelse hos kunden og i butikken i 
[by 1]: 
Forsikringstager erhverver sig med handel og vandel. Han har [auktionshus] med butik i [by l] . 
Han er - jf. kort - pantelåner, køb & salg, vurdering og beskikket auktionsleder, ligesom han er 
medhjælper for konkursboer. Han har samarbejde med ... ligesom han har haft samarbejde med 
[en bank] i forbindelse med behandling af konkursboer. Han har købt en forretning i [by 2], som 
gik konkurs. (Smykker og briller). 
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Forsikringstager oplyste ved samtalen, at han erhvervede sig ved handel med forskellige varer og 
han tjente penge ved samarbejdet med advokatfirmaer og [en bank] . 

Han har en møntsamling med en værdi på ca . 2 millioner kroner, som han nogle gange sælger af, 
hvis han mangler penge. 

Ægtefællen, ... , har ingen indtægt og arbejder lidt i butikken og går i skole. 

Ved besøget hos forsikringstager - som varede ca. 5 timer - lå der i en stor stue mange forskellige 
genstande, som en privat person ikke ville have. Huset, stuen og gang/bryggers bar præg af, at der 
blev solgt genstande. Der var rodet i huset. I udhuset lå der en del genstande, som var i så store 
mængder, at der som udgangspunkt ikke kunne være tale om private genstande, men genstande 
med salg for øje. 

Der er ikke forevist mange kvitteringer i sagen, men dokumentationen beror hovedsageligt på fo
tos. De fremsendte fotos er typisk 'opstillede' fotos taget på nær hold. Der er næsten fotos af alle 
de genstande, der er gjort krav på . Fotos er nummereret, hvilket ikke er normalt i forhold til en 
privatperson. Fotos er ofte taget i butikken i [by 1], hvilket ses på omgivelserne. 

Enkelte genstande, som ses i privaten, ses efterfølgende opstillet i butikken i [by 1]. 

Vedr. parfumer og cremer: 
Der handles typisk i [kosmetikforretning] og på auktioner som ... og ved ... Jeg vurderer, at der kan 
være tale om private køb til eget brug. 

Vedr. smykker: 
Smykkerne, jf. forsikringstager, købt i [udlandet], ved opkøb af konkursbo i [by 2] og på nettet. 
Der er kun fotos som dokumentation, men forsikringstager oplyste, at alle de smykker, der blev 
købt i forbindelse med konkursforretning i [by 2] (via [banken]) blev købt erhvervsmæssigt. Oplyst 
i mail . Han oplyste, at han gav sin [ægtefælle] smykker for ca. 51.000 kr. ved julen 2016. Jeg har 
p.t . ikke set bilag for, at smykker er købt ud af firmaet - til privat. 

Forsikringstager oplyste, at alle smykker, hvor der ses små prisskilte, er smykker købt i [by 2]. (Dis
se smykker ses til salg i butikken i [by 11) . 

Vedr. tøj. sko og tasker: 
Disse dokumenteret ved fotos. Genstandene købt på ... og ved ... og enkelte andre steder. Ved 
kontrolopringning til sælgeren, blev det bekræftet, at de havde solgt via ... Solgt til priser, som var 
meget lave i forhold til forsikringstagers krav. En enkelt havde ikke solgt sko, som ft . Oplyste. 2 
personer gik ind i butikken i [by 1), for at sælge. Dette bestyrker erhvervskøb. 

Det bemærkes, at der er tale om så mange genstande med fotos til hver genstand, at det må være 
overvejende sandsynligt, at genstandene er købt i salgsøjemed. 

Vedr. tøj : 
Der er vist kopier af køb af tøj - mange små enheder - fra butikken ... Der ses køb af voldsomt 
mange enheder til helt lave priser som typisk er 100 kr. pr. enhed. Det vurderes - grundet mæng
den - at det er køb i salgsøjemed. 
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Vedr. mønter: 
Krav for mønter og smykker er ca. 112000 kr. Forsikringstager har vist fotos på alle mønterne, 
men de mønter, som han viste fotos af, er fundet lagt ind på auktionshuset hjemmeside og var til 
salg. Derfor skønner jeg, at mønterne altid er til salg- også i butikken i [by 1] . 

Forsikringstager fastholdt, at mønterne - de gamle - er hans egne mønter og de tages kun med til 
privaten, hvis han skal sælge nogen for at få realiseret lidt kontanter. Dette er ikke i harmoni med, 
at mønterne blev fundet på hjemmesiden til auktionshuset, som ft . Ejer. 

Ved mit besøg i butikken i [by 1], så jeg adskillige kasser med gamle mønter, og jeg så mønter i de 
udstillede glasmontre. Han foreviste lange lister på mønterne, ligesom jeg så exel-regneark på 
mønterne, ca . 7000 linjer. 

Jeg vurderer, at mønterne er samlet gennem meget lang tid, og de sælges så snart der kommer en 
interesseret køber - enten i butikken eller ved alm. Salg på nettet. 

Helt overordnet er der her tale om voldsomt mange enheder, hvor der er vist fotos på hver en
hed . Fotos er nummereret, hvilket ikke er normalt for en privat person . Ft. Fastholder, at det er 
fordi [ægtefællen] tager foto af alt, for at 'vise sig' for familien hjemme i ... 

Jeg så under mit besøg så voldsomt mange fotos på 2 telefoner og 1 bærbar computer, at jeg må 
afvise, at disse fotos er taget blot for at vise sig overfor andre personer. 

Min vurdering i denne sag er, at forsikringstager handler med ALT, der kan handles med, både pri
vat og erhvervsmæssigt." 

Af mailkorrespondancen mellem klageren og selskabet, fremgår bl.a.: 

"[7 /3 2017] 
Hej [klager], 
Tak for behagelig og lang samtale i går. 
Vi har vurderet dine krav og din dokumentation. Du anmodes om at fremsende følgende til GF 
Forsikrings behandling af sagen : 

4. Fremsende dokumentation for, at du har købt en 'hel butik' fra [by 2] smykke og brilleforret
ning. Købt via [banken] i forbindelse med forretningens konkurs . GF skal bruge kvittering fra [ban
ken], som viser, at du har købt genstande ved Sparekassen . 
ær8. Dokumentation for køb af Lp plader. Du bedes vise, at du har betalt 35.000 kr. samt en mo-
8. Dokumentation for køb af Lp plader. Du bedes vise, at du har betalt 35.000 kr. samt en motor
cykel til en mandsperson, der var ejer af lp-pladerne. Evt. oplyse navn og telefonnummer på man
den. 

[27/3 2017] 
Hej ... 
Jeg har fremsendt så meget dokumentation, som det er lykkedes at grave op, men jeg har stadig 
lidt dokumentation på vej, hvis du har brug for mere . 
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Jeg synes det er uvedkommende, hvad mit firma har købt en butik med bla . smykker og det kan 
jeg ikke se har nogen relevans, men for fredens skyld må du gerne ringe til deres hovedfirma. 

LP handlen er ikke gennemført endnu og har særdeles ingen relevans i forhold til de Lp der er stjå
let. Ingen af LPerne kommer fra den kunde. Jeg har ikke ret til at oplyse, hvem han er, da han ind
til videre kun er kunde i auktionshuset, hvor alle der indlevere til auktion er anonymt beskyttet." 

Af forsikringsbetingelserne 35-2 fremgår bl.a.: 

"3. Hvilke genstande er dækket 
Forsikringen dækker - med de i afsnit 3 - 6 nævnte begrænsninger - nedennævnte genstande, så
fremt disse tilhører en sikret, eller denne bærer risikoen for dem. 

Vedrørende dækning af ansvar for skade på lånte eller lejede genstande (eller dyr) henvises til 
punkt 8.4 .11 . 

3.1 Almindeligt privat indbo 
'Almindeligt privat indbo' er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs 
normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i afsnit 3.2 - 3.8 eller er undtaget efter afsnit 3.9. 

3.2 Særligt privat indbo 
Som 'særligt privat indbo' anses: 
- Antikviteter (Antikviteter, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin, 
behandles dog som særlige private værdigenstande, jf. nærmere under afsnit 3.4) . 
- Bånd-, plade- og dvd-/cd-afspillere og lignende 
- Bånd, kassetter, plader og compact discs (cd'er) 
- Forstærkere 
- Fotokopieringsmaskiner 
- Fotoudstyr og film 
- Højttaleranlæg 
- Kikkerter 
- Kunstværker 
- Malerier 
- Mobiltelefoner med tilbehør 
- Musikinstrumenter 
- Pelse 
- Pelsværk 
- Private computere med tilbehør 
- Radioamatørudstyr 
- Radio-, video- og tv-apparater med tilbehør 
- Skind 
-Skindtøj 
- Spiritus 
- Ure 
-Vin 
-Våben og ammunition 
- Walkie-talkies 
- Ægte tæpper 
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3.3 Penge m.m. 
Som 'penge m.m.' anses: 
- Penge 
- Pengerepræsentativer, herunder bl.a . præmieobligationer og ubrugte frimærker 
- Møntkort 
Dækningen er begrænset til maksimalt 22.300 kr. (basisår 2014) pr. forsikringsbegivenhed . 

3.4 Særlige private værdigenstande. 
Som 'særlige private værdigenstande' anses: 
- Frimærkesamlinger 
- Ting af guld, platin eller sølv*) 
- Møntsamlinger 
- Perler * ) 
-Smykker 
-Ædelstene*) 

Genstande, hvori de med *)-mærkede ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under 
dette punkt, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede gen
stande. 

Dækningen er begrænset til maksimalt 15% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 

7.6 Dokumentation. 
For at få erstatning må man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadi
gede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadesanmel
delsen . 

Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen - i det omfang man er i besiddelse heraf -
indsender kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fo
tos. 

I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 
år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret overdra
gelseserklæring med angivelse af, hvad der købes og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med 
fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan 
man som regel få de handlende til at udstede en erklæring. 

Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at selskabet kan afvise 
kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn." 

Nævnet udtaler: 

Klageren anmeldte den 13/2 2017 et indbrud i sin bolig, der havde fundet sted den 10/2 2017. 

Klageren anmeldte, at der var stjålet en lang række genstande - herunder smykker, tasker, par-
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furner, kontanter, elektronik, tøj, en møntsamling, medicin, porcelænsfigurer og LP-plader til en 

angivet samlet værdi af 294.803 kr. 

Klageren kræver, at selskabet udbetaler erstatning for indboet svarende til den angivne værdi. 

Han har blandt andet anført, at han har købt alle tingene for private midler. Klageren har også 

anført, at der ikke sker salg fra hans forretning, og at han ifølge reglerne ikke må sælge sine 

egne ting på sine auktioner. Som dokumentation for kravet har klageren fremlagt kvitteringer, 

fotos og kontoudskrift fra juni 2015 vedrørende stjålne kontanter. 

Selskabet har udbetalt 50.000 kr. i skønsmæssig erstatning til klageren, men har afvist at udbe

tale yderligere erstatning med henvisning til, at klageren ikke har bevist, at han ejede de stjålne 

genstande privat. Selskabet har anført, at klageren ejer en butik og et auktionshus, der handler 

med genstande, som ligner de stjålne, og at klageren ikke har fremlagt regnskaber for sin virk

somhed. Selskabet har desuden anført, at de fremlagte billeder er opstillede, så de ligner salgs

billeder, at en ølmaskine - som klageren havde meldt stjålet - stod på adressen, da efterforske

ren besøgte klageren, at en porcelænsfigur og en vase som klageren også havde meldt stjålet 

stod i klagerens forretning, at flere af de fremlagte fotos figurerede på klagerens hjemmeside, 

at flere af de fremlagte fotos er taget i klageren forretning, og at flere fotos er taget to dage før 

indbrudstyveriet. 

Af selskabets undersøgelsesrapport fremgår det, at "Min vurdering af sagen efter møde med 

kunden og efter besigtigelse hos kunden og i butikken i [by 1]: Forsikringstager erhverver sig 

med handel og vandel. Han har [auktionshus] med butik i [by 1]. Han er - jf. kort - pantelåner, 

køb & salg, vurdering og beskikket auktionsleder, ligesom han er medhjælper for konkursboer. 

Han har samarbejde med ... ligesom han har haft samarbejde med [en bank] i forbindelse med 

behandling af konkursboer. Han har købt en forretning i [by 2], som gik konkurs. (Smykker og 

briller) . Forsikringstager oplyste ved samtalen, at han erhvervede sig ved handel med forskellige 

varer og han tjente penge ved samarbejdet med advokatfirmaer og [en bank]. Han har en 

møntsamling med en værdi på ca . 2 millioner kroner, som han nogle gange sælger af, hvis han 
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mangler penge. Ægtefællen, ... , har ingen indtægt og arbejder lidt i butikken og går i skole. Ved 

besøget hos forsikringstager - som varede ca . 5 timer - lå der i en stor stue mange forskellige 

genstande, som en privat person ikke ville have. Huset, stuen og gang/bryggers bar præg af, at 

der blev solgt genstande. Der var rodet i huset. I udhuset lå der en del genstande, som var i så 

store mængder, at der som udgangspunkt ikke kunne være tale om private genstande, men 

genstande med salg for øje. Der er ikke forevist mange kvitteringer i sagen, men dokumentati

onen beror hovedsageligt på fotos. De fremsendte fotos er typisk 'opstillede' fotos taget på nær 

hold. Der er næsten fotos af alle de genstande, der er gjort krav på. Fotos er nummereret, hvil

ket ikke er normalt i forhold til en privatperson. Fotos er ofte taget i butikken i [by 1], hvilket 

ses på omgivelserne. Enkelte genstande, som ses i privaten, ses efterfølgende opstillet i butik

ken i [by 1] . Vedr. parfumer og cremer: Der handles typisk i [kosmetikforretning] og på auktio

ner som ... og ved .. . Jeg vurderer, at der kan være tale om private køb til eget brug. Vedr. 

smykker: Smykkerne, jf. forsikringstager, købt i [udlandet], ved opkøb af konkursbo i [by 2] og 

på nettet. Der er kun fotos som dokumentation, men forsikringstager oplyste, at alle de smyk

ker, der blev købt i forbindelse med konkursforretning i [by 2] (via [banken]) blev købt er

hvervsmæssigt. Oplyst i mail. Han oplyste, at han gav sin [ægtefælle] smykker for ca. 51.000 kr. 

ved julen 2016. Jeg har p.t . ikke set bilag for, at smykker er købt ud af firmaet - til privat. Forsik

ringstager oplyste, at alle smykker, hvor der ses små prisskilte, er smykker købt i [by 2]. (Disse 

smykker ses til salg i butikken i [by 1]). Vedr. tøj, sko og tasker: Disse dokumenteret ved fotos. 

Genstandene købt på ... og ved ... og enkelte andre steder. Ved kontrolopringning til sælgeren, 

blev det bekræftet, at de havde solgt via ... Solgt til priser, som var meget lave i forhold til for

sikringstagers krav. En enkelt havde ikke solgt sko, som ft. Oplyste. 2 personer gik ind i butikken 

i [by 1], for at sælge. Dette bestyrker erhvervskøb. Det bemærkes, at der er tale om så mange 

genstande med fotos til hver genstand, at det må være overvejende sandsynligt, at genstande

ne er købt i salgsøjemed. Vedr. tøj: Der er vist kopier af køb af tøj - mange små enheder - fra 

butikken ... Der ses køb af voldsomt mange enheder til helt lave priser som typisk er 100 kr. pr. 

enhed. Det vurderes - grundet mængden - at det er køb i salgsøjemed. Vedr. mønter: Krav for 

mønter og smykker er ca . 112000 kr. Forsikringstager har vist fotos på alle mønterne, men de 

mønter, som han viste fotos af, er fundet lagt ind på auktionshuset hjemmeside og var til salg. 
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Derfor skønner jeg, at mønterne altid er til salg - også i butikken i [by 1). Forsikringstager fast

holdt, at mønterne - de gamle - er hans egne mønter og de tages kun med til privaten, hvis han 

skal sælge nogen for at få realiseret lidt kontanter. Dette er ikke i harmoni med, at mønterne 

blev fundet på hjemmesiden til auktionshuset, som ft. Ejer. Ved mit besøg i butikken i [by 1), så 

jeg adskillige kasser med gamle mønter, og jeg så mønter i de udstillede glasmontre. Han fore

viste lange lister på mønterne, ligesom jeg så excel-regneark på mønterne, ca. 7000 linjer. Jeg 

vurderer, at mønterne er samlet gennem meget lang tid, og de sælges så snart der kommer en 

interesseret køber - enten i butikken eller ved alm. Salg på nettet. Helt overordnet er der her 

tale om voldsomt mange enheder, hvor der er vist fotos på hver enhed. Fotos er nummereret, 

hvilket ikke er normalt for en privat person . Ft. Fastholder, at det er fordi [ægtefællen] tager 

foto af alt, for at 'vise sig' for familien hjemme i ... Jeg så under mit besøg så voldsomt mange 

fotos på 2 telefoner og 1 bærbar computer, at jeg må afvise, at disse fotos er taget blot for at 

vise sig overfor andre personer. Min vurdering i denne sag er, at forsikringstager handler med 

ALT, der kan handles med, både privat og erhvervsmæssigt." 

Klageren har i mail til selskabet af 27 /3 2017 oplyst, at smykkerne fra konkursboet i by 2 var 

købt erhvervsmæssigt, og at handlen med LP-plader ikke var gennemført, men at de stjålne LP

plader ikke kom fra den pågældende, og at vedkommende indtil videre kun var kunde i aukti

onshuset. 

Klagerens advokat har den 10/10 2018 oplyst, at "i relation til LP-plader, der blev købt på en 

pladeauktion i 2016 bemærkes, at disse LP-plader ikke tilhører min klient. Pladerne var blevet 

indleveret af en sælger, og da pladerne ikke opnåede mindstebud, skulle LP-pladerne afhentes 

af den ejer, som havde sat LP-pladerne på auktion, hvilket imidlertid ikke var sket på tidspunk

tet for skadekonsulentens besøg. Disse LP-plader henstod i laden, og heraf havde min klient til 

sig selv udtaget 35-40 LP-plader, som han havde lagt i stuen i beboelsen, hvorfra de blev stjå

let" . 

Nævnet bemærker, at det i henhold til almindelige forsikringsretlige principper er klageren, der 

skal bevise størrelsen og rigtigheden af sit krav - herunder at de stjålne genstande er omfattet 

af forsikringen . Princippet er gengivet i forsikringsbetingelsernes punkt 7.6. 
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Af forsikringsbetingelsernes punkt 3.1-3.4 fremgår det, at forsikringen dækker privat indbo. 

Efter en gennemgang af sagen og efter en samlet vurdering finder nævnet, at der består en 

sådan usikkerhed om det af klageren fremsatte krav, at nævnet ikke kan kritisere, at selskabet 

har fastsat erstatningen skønsmæssigt. Nævnet finder endvidere ikke anledning til at kritisere 

det af selskabet foretagne skøn. 

Nævnet har blandt andet lagt vægt på, at klageren ejer en virksomhed, som sælger genstande 

af lignende art som dem, klageren har meldt stjålet, og at der på klagerens ejendom befandt sig 

flere genstande, som tilhørte virksomheden - herunder LP-pladerne og smykker købt fra kon

kursboet i by 2. 

Nævnet har også lagt vægt på, at klageren ikke har fremlagt en erklæring om, at nogle af smyk

kerne fra konkursboet blev taget ud af virksomheden i forbindelse med, at han gav sin ægtefæl

le smykkerne i gave, og at klageren ikke har ønsket at fremlægge regnskaber for sin virksom

hed . 

Nævnet har endvidere lagt vægt på, at flere af de fremlagte fotos kom fra klagerens hjemme

side, hvor det var angivet, at "i butikken kan du købe mange kvalitetsvare, alt fra tasker, ure, 

porcelænsvare til store lamper, cykler og mange designervare. Det er næsten kun fantasien der 

sætter grænserne her. [Auktionshuset] er ligeledes en af de helt store mønthandlere, og laver 

dagligt køb og salg af enhver art af værdi". 

Nævnet har desuden lagt vægt på, at flere af de fremlagte fotos er taget i klagerens forretning, 

og at klageren har ændret forklaring om blandt andet LP-pladernes oprindelse og om konkurs

boet i by 2 blev købt privat eller erhvervsmæssigt. 

Det, som klageren i øvrigt har anført - herunder at selskabets efterforsker skulle have forsøgt at 

påvirke nogle private sælgere, og at hans ægtefælle tog billeder af alt for at vise sig frem - kan 

ikke føre til andet resultat. 
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Som følge heraf 

bestemmes: 

Klageren får ikke medhold . 

Svend Bjerg Hansen 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Carsten Sennels 


