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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?
Forsikringen dækker tab af køretøjet ved tyveri – når køretøjet har været aflåst – samt
anden skade på køretøjet, når skadeårsagen er udefra kommende og skadeårsag og
skadevirkning er pludseligt og uventet.

4.1

Forsikringen dækker ikke
a)

fabrikations- og konstruktionsfejl.

b)

skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske eller elektroniske
dele (f.eks. motortransmission, gearkasse og styretøj m.v.), medmindre skaden er
overgået køretøjet ved tyveri, røveri eller hærværk.

c)

skade forvoldt på dæk ved slitage og almindelig punktering, samt mekanisk skade.
Sker der som følge af et af de i punkt c) nævnte forhold skade på køretøjet ved
kørselsuheld, så er skaden dækket.

d)

skader som følge af kørsel uden tilstrækkelig vand eller olie samt frostsprængning og
ridser i ruder.

e)

forringelse af køretøjets stand som følge af brugen af dette, af slitage og af vejrligets
påvirkning, f.eks. tæring og rustdannelser samt stenslag i lak og ridser.

f)

skade, der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning
eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel eller nedstyrtning af
ulæsset køretøj fra lift.
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g)

skade på køretøjet, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet tippelad eller
fejlbetjening af tippelads anordning.

h)

skader forvoldt med det af køretøjets transporteret gods, når dette har været forkert
stuvet eller læsset.
Forsikringen dækker dog skade påført køretøjet under transport på eller ved hjælp af
et andet befordringsmiddel.

i)

skade, der er dækket af anden forsikring eller af ordning der er ligestillet hermed.

j)

driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

k)

skader, der skyldes at køretøjet har været behæftet med mangler, så det var
uforsvarligt at benytte.

l)

skade sket under sådanne omstændigheder, at selskabet kan gøre regres gældende
efter reglerne i Forsikringsbetingelser Arbejdsmaskiner - Ansvar afsnit 5.

m) skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed og skade forvoldt under
selvforskyldt beruselse.
Hvis skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren eller køretøjets faste bruger, er
forsikringstager dækket af forsikringen, medmindre det kan godtgøres, at han var
vidende om, at der forelå omstændigheder som ovenfor nævnt, eller hans manglende
kendskab hertil skyldes grov uagtsomhed.
n)

skade, der er eller kunne være dækket af en i selskabet tegnet forsikring for
Arbejdsmaskiner - brand.

o)

Skade der skyldes, at sikrede eller dennes ansvarlige medarbejdere ikke har holdt de
forsikrede maskiner inkl. tilbehør i god og driftssikker stand, samt at fejl og mangler
straks udbedres, når disse kommer til kundskab og lader de reparationer og
ændringer udføre, som selskabet måtte anse for nødvendige.

p)

Skade der skyldes, at offentlige myndigheders forskrifter ikke er overholdt.

q)

Skade der skyldes, at fabrikants eller leverandørs anvisninger om installation,
betjening, benyttelse, belastning eller vedligeholdelse ikke er overholdt.

r)

skade som følge af overbelastning, fejlmontering, alder, brug,
slitage, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse.

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.
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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.

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 (ej indeksreguleret)
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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