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1

HVEM ER DÆKKET?
Sikret er forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet, lader
det benytte eller er fører af det.
På samme måde dækker forsikringen personer eller virksomheder, der har fået køretøjet
overladt til reparation, service, transport, salg el.lign., dog ikke for skade påført køretøjet
under arbejde på dette.

2

FORSIKRINGSSUM
Forsikringen dækker maksimalt med den på policen anførte forsikringssum, tillagt evt.
indeksregulering.
Forsikringssummen for maskiner indtegnet til dagsværdi indeksreguleres ikke.

3

HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN
Forsikringen omfatter det køretøj, der er specificeret i policen.
Fastmonteret tilbehør er omfattet af forsikringen. Afmonteret tilbehør er også omfattet af
forsikringen, når dette alene anvendes i forbindelse med det forsikrede køretøj.

3.1

Forsikringen omfatter ikke
- Køretøjer m.v. som benyttes i anden virksomhed end den i policen nævnte.
- Automobiler, knallerter, sø- eller luftfartøjer.

4

HVILKE SKADER ER DÆKKET?

4.1

Tyveriforsikring
a)

Indbrudstyveri af køretøjet eller dele deraf i forsvarligt aflåst bygning.
Indbrudstyveri foreligger, når tyven ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller
tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning eller stjæler løsøre gennem
åbninger, som tyven umiddelbart forinden har frembragt.

b)
4.2

Tyveriforsikring dækker ikke
a)

4.3

Hærværk i forbindelse med indbrudstyveri.

Tyveri begået af personer ansat i forsikringstagers tjeneste er ikke omfattet af
forsikringen.

Vandskadeforsikring
a)

Tilfældig udstrømning af vand, olie eller kølevæske fra sædvanlige rørinstallationer,
olietanke, varme- og køleanlæg.

Selskabets erstatningspligt er dog betinget af, at forsikringstageren i det omfang det er
muligt, drager omsorg for:
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-

at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør og
varmeanlæg,

-

at de ovenfor nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte.

b)

Vand der under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb, og derved
oversvømmer forsikringsstedet.

c)

Storm og herunder skypumper og samtidig forvoldt nedbørsskade, når de forsikrede
maskiner befinder sig i bygning.
Selskabets erstatningspligt er betinget af, at der på bygningen kan påvises
beskadigelser forvoldt ved storm eller skypumpe, samt at skaden på de forsikrede
maskiner kan henføres til bygningsbeskadigelsen.
Åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie
eller lignende betragtes ikke som bygning.

4.4

Vandskadeforsikringen dækker ikke skade som følge af
a)

langsom udsivning.

b)

oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

c)

nedbør eller smeltevand, der trænger gennem tag, væg, tagrende eller nedløbsrør.

d)

opstigning af grundvand eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt skyeller tøbrud.

e)

Skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietanke, køle- og fryseanlæg,
akvarier og svømmebassiner.

f)

Tab af olie eller kølervæske.

5

HVORDAN BEREGNES ERSTATNINGEN

5.1

Partiel skade
Selskabet betaler for en reparation hos en af selskabet anerkendt reparatør, der sætter
køretøjet i samme stand som før skaden.
Er skaden opstået efter at køretøjet var overladt til reparatør, forhandler el.lign., jf. punkt
1, og kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationer som kan
udbedres på pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skade, som reparatøren
normalt lader udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren
normalt betaler for en tilsvarende reparation.
Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel
forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke.

5.2

Totalskade
Er skaden så stor, at reparation efter selskabets skøn ikke kan betale sig, ansættes
erstatningen til det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand vil kunne
anskaffes for mod kontant betaling.
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5.3

Transportomkostninger
Er der ikke tegnet abonnement herfor hos redningskorps, betaler selskabet nødvendige
omkostninger til transport af køretøjet til nærmeste reparationsværksted.

5.4

Selskabet kan erstatte en skade ved at
enten lade køretøjet reparere
eller erstatte den skete skade med et kontantbeløb.

5.5

Dagsværdi
Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inklusive fragt, montage, told og andre
afgifter umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt
fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændig-heder.

5.6

Nyværdi
Ved nyværdi forstås den efter dagsværdiprincippet udregnede værdi uden fradrag for
alder og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder.

5.7

Underforsikring
Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af den forsikrede genstand er
højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring og skaden erstattes kun
forholdsmæssigt.
Underforsikring gøres i givet fald gældende særskilt for hver enkelt arbejdsmaskine.

6

SELVRISIKO
Selvrisikobeløbet fremgår af policen.

7

EJERSKIFTE MV.
Foruden de i fællesbetingelserne nævnte punkter gælder følgende:
Afhændes køretøjet, ophører forsikringen. Udskiftes køretøjet, ophører forsikringen, og
forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sit nye køretøj.

8

FÆLLESBETINGELSER
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV –
Betingelsesnr. 2200.00.01.
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