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1

HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN?
Forsikringen omfatter de maskiner og genstande, som er specificeret i policen.
Det er en forudsætning for dækningen, at de forsikrede genstande er
færdigmonteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt tilfredsstillende afleveret.
Forsikringstager skal straks anmelde til selskabet, hvis der sker forandringer i de
forsikrede maskinanlægs konstruktion eller anvendelsesmåde, herunder
forandringer, hvorved belastning, hastighed eller tryk ændres samt
bygningsarbejder, som kan berøre de forsikrede genstande, jfr. Fællesbetingelser
for ERHVERV pkt. 10.

2

FORSIKRINGSSUM OG UNDERFORSIKRING
Forsikringssummen skal svare til de forsikrede genstandes nyanskaffelsesværdi.
Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af de forsikrede genstande
er højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes
kun forholdsmæssigt.
Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en
selvstændig forsikring.

3

HVILKE SKADER ER DÆKKET?
Skade på de forsikrede genstande ved pludselige, uforudsete og utilsigtede
påvirkninger af hvilken som helst årsag med de i pkt. 3.1 angivne undtagelser og på
de angivne betingelser.
Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning, vedligeholdelse og flytning
inden for forsikringsstedet, se også Fællesbetingelser for ERHVERV pkt. 10.

3.1

Forsikringen dækker ikke
a)

olie og kølemedier eller skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kiler,
remme, snore, værktøj, forme, standser, matricer, skriftsskriver eller andre
sådanne dele, som fra tid til anden normalt skal udskiftes,

b)

skade på elektriske komponenter respektive elektrisk/mekaniske komponenter,
hvis skaden ikke kan påvises at være en følge af en udefra kommende,
pludselig og uforudset påvirkning i forhold til den pågældende komponent,
Denne undtagelse omfatter såvel udskiftning af de defekte komponenter, som
udskiftning af sådanne andre komponenter, der alene udskiftes fordi de er
sammenbygget eller integreret med de beskadigede (f.eks. printkort),

c)

tab eller skade, der er omfattet af en vedligeholdelseskontrakt,

d)

fundamenter og murværk,

e)

skade, der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejderes side,

fra
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f)

skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så
vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere
til last,

g)

skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres
bestemmelse eller konstruktion,

h)

skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og
var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere
bekendt,

i)

skade, for hvilken en leverandør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt
eller lov,

j)

skade, der er en følge af forsikringsbegivenheder, som er eller kunne være
dækket af en i selskabet tegnet brand-, tyveri- eller vandskadeforsikring,

k)

slid, rust, tæring, forbrænding eller kedelsten, driftstab eller andre indirekte
følgeskader,

l)

begivenheder, der alene består i funktionsfejl.

j)

skade af kosmetisk art, såsom ridser eller skrammer i malede eller polerede
overflader, tilsmudsning eller lignende, samt farveforskelle mellem erstattede og
resterende genstande.

VEDLIGEHOLDELSE.
Det er en forudsætning, at
a) forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede
maskiner med tilbehør og fundamenter i god og driftssikker stand, og straks lader
fejl og mangler, som kommer til hans eller deres kundskab, afhjælpe, herunder
lader de reparationer og ændringer udføre, som selskabet måtte anse for
nødvendige.
b) de af offentlige myndigheder givne forskrifter overholdes.
c) de anvisninger, der er givet af fabrikant eller leverandør om de forsikrede
genstandes betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse overholdes.
Forsømmer forsikringstageren det i pkt. a., b. eller c. anførte, dækker forsikringen
ikke før manglerne er afhjulpet og reparation er udført.
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ERSTATNINGSOPGØRELSE

5.1

Partiel skade

5.1.1

Selskabet godtgør de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede
genstande til den brugsstand, hvori de befandt sig på tidspunktet for skadens
indtræden, dog med fradrag af selvrisiko.
I tilslutning hertil betaler selskabet for eventuelle af- og påmonteringsomkostninger,
almindelig fragt til og fra reparationsværksted og eventuel told.
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5.1.2

Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde,
ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.

5.1.3

Udgifter til foreløbig reparation er ikke dækket af forsikringen.

5.1.4

Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af
maskinens konstruktion i forbindelse med en skade må kun finde sted med
selskabets samtykke.

5.2

Totalskade
Ved totalskade opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte genstandes
nyværdi og deres værdi efter skaden, dog med fradrag af selvrisiko.

5.3

Fællesbetingelser for partiel skade og totalskade

5.3.1

De beskadigede genstande skal, medmindre anden aftale er truffet med selskabet,
være istandsat eller genanskaffet inden 1 år fra skadedagen eller istandsættelse
eller genanskaffelse skal efter selskabets skøn være betryggende sikret, idet der i
modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien.

5.3.2

Forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarende del af
erstatningen udbetales først, når de beskadigede genstande er istandsat eller
genanskaffet eller når istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er
betryggende sikret.

5.3.3

Omfatter skaden tillige genstande nævnt under pkt. 3.1.a ydes erstatning for disse
genstande i overensstemmelse med deres restnytteværdi.
Det samme gælder for andre genstande, der som følge af almindelig slid og brug
har en begrænset levetid og som derfor regelmæssigt udskiftes med nyt.

5.3.4

Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens
nyværdi før skaden, ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og
til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden.

5.3.5

Transport af maskindele eller reparationsgrej erstattes kun efter normale takster.
Ekstraordinære udgifter, f.eks. som følge af gennembrydning eller afstivning af mure
og gulve, rydning og reparation af veje eller lignende, eller som skyides strejke,
lockout,
force majeure, over-, nat- eller helligdagsarbejde samt luft- og ekspresfragt erstattes
kun, hvis policen indeholder særlig bestemmelse herom.

5.3.6

Forsikringen erstatter udelukkende den direkte udgift til reparation af/erstatning for
de beskadigede genstande.
Tab sikrede eventuelt måtte lide, fordi ubeskadigede genstande bliver uanvendelige
eller kun kan anvendes i nedsat omfang som følge af den direkte skade, omfattes
ikke af forsikringen.

5.3.7

Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inkl. fragt, montage, told og andre
afgifter umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug,
nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.
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5.3.8

Ved nyværdi forstås den under dagsværdi udregnede værdi uden fradrag for alder
og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder.
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SELVRISIKO
Selvrisikobeløbet fremgår af policen.
Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser gælder
selvrisikoen for hver af disse, selv om beskadigelserne opdages og/eller udbedres
ved samme lejlighed.
Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud den ifølge
underforsikringsreglen på forsikringsselskabet faldende andel af erstatningsbeløbet.
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FÆLLESBETINGELSER
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV –
Betingelsesnr. 2200.00.01.
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