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1  Hvem er dækket  
  
1.1 Dækningen omfatter forsikringstageren, dennes husstand og de perso-
 ner, der arbejder i forsikringstagerens tjeneste (de sikrede). 
 
1.2 Sikrede på ansvarsdækningen for motordrevne køretøjer i landbruget 
 er desuden enhver, der med forsikringstagerens billigelse bruger kø-
 retøjet, lader det bruge eller er fører af det.  
 
1.3 Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, ser-
 vice og lignende er dækket for kørselsskader, når kørslen sker i 
 forsikredes interesse.  
 
 
2  Hvor dækker forsikringen 
 
 Forsikringen dækker i Danmark: 
 
2.1 på det eller de forsikringssteder der fremgår af policen, 
 
2.2 på forpagtede landbrugsarealer, 
 
2.3 når de forsikrede genstande og dyr befinder sig midlertidigt 
 udenfor forsikringsstedet (i op til 3 mdr.).  
 
   
3  Hvad kan forsikringen omfatte 
 
 Forsikringen kan omfatte, landbrugsdriftsudstyr, herunder traktorer, 
 mejetærskere og andre såvel selvkørende som ikke selvkørende maskiner 
 til brug i sikredes landbrugsvirksomhed. 
 Det fremgår af policen, hvilken maskine/redskab, der er omfattet og 
 med, hvilke maksimum summer de enkelte maskiner er dækket med.   
 
  følgende omfattes ikke: 
 
3.1 ATV-ere, havetraktorer, motorcross-maskiner og lignende med 

mindre det fremgår af policen    
 
3.2  lånte eller lejede maskiner, der er dækket af anden 

forsikring, 
 
3.3  biler, påhængsvogne til disse, campingvogne, motorcykler, 

knallerter, luftfartøjer og søfartøjer samt tilbehør til 
disse, 

 
3.4 maskiner der indgår i maskinfællesskab, medmindre andet 

fremgår af policen. 
 
3.5  mobiltelefon - hverken når den er monteret i holder, er  
  tilsluttet landbrugsmaskinens elsystem eller ligger løst i  
  landbrugsmaskinen.  
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4  Hvilke skader kan dækkes 
  
 Det fremgår af policen, hvilke maskiner/redskaber, der er omfattet og 
 hvilken dækning (pkt. 4.1 - 4.5) der er valgt for de enkelte maskiner 
 /redskaber.  
 
4.1 Motoransvar 

 Dækningen omfatter erstatningsansvar for skader, der sker ved landbrugs-
 maskinens brug som køretøj.  
 
 Skader som sker ved øvelseskørsel (glatførekørsel, manøvrekørsel, 
 skolekørsel m.v.). Øvelseskørse1 skal dog foregå under instruktion af en  
 motororganisation eller lignende, og på afspærret område.  
 
  Følgende ansvar dækkes ikke: 
 
4.1.1  Skade på sikredes person, 
 
4.1.2  Skader på sætte-, tilkoblingsredskaber og vogne,  
 
4.1.3  skade på dyr eller genstande, der transporteres med køretøjet  
  samt i eller på tilkoblet køretøj. 
 
4.1.4  Skader efter Lov om fragtaftaler ved international   
  vejtransport.  
 
4.1.5  Skade, der skyldes, at køretøjet har været anvendt som  
  arbejdsredskab f.eks. gravearbejde ved hjælp af påmonteret  
  graveredskab, løftearbejde ved hjælp af påmonteret kran og  
  lignende,  
 
4.1.6  Skade på ting tilhørende forsikringstageren, brugeren og  
  føreren.  
 
4.1.7  Skade på selve køretøjet, 
 
4.1.8  Skader som sker under motorløb eller kørsel på bane - eller  
  andre områder - der er afspærret til formålet, uden instruk- 
  tion af en motororganisation eller lignende,  
 
4.1.9  Skade der sker, når arbejdsmaskinen er udlejet uden fører,  
  medmindre dette fremgår af policen.  
 
  
4.2  Brand  
 
 Direkte skade på det forsikrede som anført i pkt. 3.  
 
4.2.1 Brand (ildsvåde), 
 
 herunder slukning, når der er tale om at begrænse en skade, som er 
 omfattet af branddækningen,  
 
   
  bortset fra 
  
4.2.1.1  skade ved ild, der ikke kan betegnes som brand, for eksempel  
  svidning, forkulning, overophedning eller smeltning,  
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4.2.2 Lynnedslag,  
  
 som foreligger, når lynet er slået direkte ned på forsikringsstedet og 
 der kan påvises skade på løsøre. Skaden skal være en direkte følge af en 
 elektrisk varme- eller kraftpåvirkning i forbindelse med lynstrømmens 
 afledning til jorden,  
 
  bortset fra 
 
4.2.2.1  skade ved overspænding, induktion eller elektriske fænomener  
  i øvrigt. 
 
4.2.3  Eksplosion,  
 
 der foreligger, når en momentant forløbende kemisk proces udvikler stærk 
 varme, og der indtræffer en voldsom rumfangsforøgelse af reagerende 
 stoffer.  
 
4.2.4 Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra,  
 
  
  bortset fra  
 
4.2.4.1  nedstyrtning af luftfartøjer eller dele derfra, når skaden  
  er forårsaget af medførte sprængstoffer,  
 
 
4.2.5 Pludselig tilsodning, 
 
 fra forskriftsmæssigt indrettet ildsted til rumopvarmning, eller 
 pludselig tilsodning fra elektriske apparater.  
 
  bortset fra 
 
4.2.5.1  skade som følge af: fejlbetjening, fejlkonstruktion, fejl- 
  montering, fejlinstallation eller manglende vedligeholdelse, 
 
4.2.5.2  skade forvoldt af løbesod. 
 
 
4.2.6 Elskade 
 
 Forsikringen dækker direkte skade på de forsikrede genstande,  som anført 
 i  pkt. 3. Som elskade dækkes: 
  
 Kortslutning,  
 
 herunder overspænding, induktion, spændingsudsving og statisk elek-
 tricitet.  
 
    
  bortset fra  
 
4.2.6.1  skade som følge af installation eller anvendelse i strid med  
  lovgivningen, samt tekniske forskrifter vedrørende varme 
  kilder eller lignende ikke overholdes,  
 
4.2.6.2  skade som følge af: fejlkonstruktion og eller fejlmontering  
  når årsagen til skaden kan henføres hertil,  
 
4.2.6.3   skade, der skyldes manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, 
  slid eller tæring,  
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4.2.6.4   skade, som er omfattet af garanti- eller serviceordninger.  
 
4.3 Tyveri 
 
 Direkte skade på det forsikrede som anført i pkt. 3. 
 
 
4.3.1 Tyveri, ran, røveri  
 
 Dækningen omfatter skade, som følge af:  
 

• indbrudstyveri, der foreligger, når tyven har skaffet sig adgang 
til en forsvarlig aflåst bygning eller lokale, og der som følge 
heraf er tegn på voldeligt opbrud,  

 
• simpelt tyveri, der foreligger, når tyveriet sker uden for bygning 

eller fra uaflåst bygning eller lokale.  
 

• ran, der foreligger, når tyveriet sker åbenlyst uden anvendelse af 
vold og samtidigt bliver bemærket af forsikringstager eller andre, 
der straks råber tyven an eller råber om hjælp,  
 

• røveri, der foreligger, når tyveriet sker ved anvendelse af vold 
eller ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.  

 
  bortset fra 
 
4.3.1.1  tyveri af brændstof fra uaflåst tank, medmindre tanken  
  befinder sig i aflåst bygning,  
 
4.3.1.2   tyveri, begået fra ubeboet ejendom,  
 
4.3.1.3   glemte, tabte eller forlagte ting,  
 
4.3.1.4   tyveri, begået af sikrede, lejere, lånere, medhjælp, logerende 
  eller dermed ligestillede, 
  
4.3.1.5   tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed,  
 
4.3.1.6   tyveri, der ikke er anmeldt til politiet,  
 
 
4.3.2  Hærværk,  
 
 forårsaget på de forsikrede genstande med vilje og i ondsindet hensigt.  
 
  bortset fra 
 
4.3.2.1   hærværk forvoldt af lejere, lånere, medhjælp, logerende eller  
  andre personer med lovlig adgang til ejendommen,  
 
4.3.2.2   hærværk på maskine/redskab, som forsikringstager ejer og  
  anvender i andet erhverv end landbrug.  
 
4.3.2.3   hærværk, når ejendommen er ubenyttet eller henligger forladt,  
 
4.3.2.4   hærværk, der ikke er anmeldt til politiet, 
 
4.3.2.5   hærværk på maskine/redskab, som befinder sig udenfor  
  forsikringsstedet.  
 



                                                                                 Betingelsesnr.  3204.10.2008                                                    Side 6 af 15 

 

4.4 Kørselskasko 

 Dækningen omfatter direkte skade, som følge af kørselsuheld, på den 
 forsikrede maskine eller det forsikrede redskab.  

  Ved kørselsuheld forstås påkørsel, sammenstød, nedstyrtning eller    
 væltning, herunder væltning af vogne under af- og pålæsning. 

 Kørselskaskoskader, som sker ved øvelseskørsel (glatførekørsel, 
 manøvrekørsel, skolekørsel med videre). Øvelseskørsel skal dog foregå 
 under instruktion af en motororganisation eller lignende, og på  
 afspærret område.  
 
  følgende dækkes ikke 
 
4.4.l    skade der alene opstår i, og er begrænset til de mekaniske  
  dele, herunder motor, transmission, styretøj eller hydraulisk  
  udstyr,  
 
4.4.2    skade som er omfattet af garanti, service- eller vedligehol- 
  delsesabonnement,  
 
4.4.3    skade der sker ved afprøvning eller ved konkurrencer,  
 
4.4.4    skade som følge af overbelastning, fejlmontering, alder, brug, 
  slitage, tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse,  
  ridser, stenslag i lak eller lignende,  
 
4.4.5    skade der sker under arbejde for andre i mere end 100 timer /  
  år, medmindre andet fremgår af policen,  
 
4.4.6    skade der sker som følge af førerens forsæt, grove uagtsomhed, 
  spirituspåvirkede tilstand, påvirkning af narkotika eller  
  andre stoffer, 
 
4.4.7    skade der er omfattet af anden dækning under landbrugs- 
  løsøreforsikringen.  
 
 
4.5 Maskinkasko 

 Dækningen omfatter direkte skade, som følge af pludseligt og uforudsete 
 opstående konstaterbare fysiske skader, på den forsikrede maskine eller 
 det forsikrede redskab.  

  bortset fra 

4.5.l    skade der skyldes forkert eller manglende påfyldning af væske. 
 
4.5.2    skade som er omfattet af garanti, service- eller vedligehol- 
  delsesabonnement,  
 
4.5.3  Skader på det forsikrede, som sker under og eller  i forbin- 
  delse med bearbejdning eller behandling af landbrugsmaskinen/ 
  redskabet.  
 
4.5.4    skade der sker ved afprøvning eller skade som leverandør,  
  reparatør eller transportør er ansvarlig for jvf. kontrakt,  
  lov eller retspraksis, 
 
4.5.5  skade der sker ved konkurrencer, 



                                                                                 Betingelsesnr.  3204.10.2008                                                    Side 7 af 15 

 
4.5.6    skade som følge af, fejlmontering, alder, brug, slitage,  
  tæring, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse, ridser,  
  stenslag i lak eller lignende,  
 
4.5.7    skade som skyldes overbelastning, eller at maskinen ikke  
  anvendes efter sin bestemmelse eller konstruktion. 
 
4.5.8    Forringelse som skyldes slitage, rustdannelser, tæring og  
  vejrligets påvirkninger af enhver art, samt ridser, skrammer,  
  buler, oxydering, frostsprængning, krakeleringer, gradvis  
  forringelse af malede og polerede overflader, 
 
4.5.9  Vedligeholdelsesudgifter af enhver art, 
 
4.5.10  Punkteringer, snit, flænger eller sprængninger af gummidele  
  eller dæk, 
 
4.5.11  Smøre-, driv- eller kølemidler eller skader de alene rammer  
  stempelringe, kæder, pakninger, kileremme, værktøj,  
  larvefødder, kabler, wirer samt sliddele, der skal udskiftes  
  som led i normal vedligeholdelse 
 
4.5.12    skade der sker under arbejde for andre i mere end 100 timer /  
  år, medmindre andet fremgår af policen,  
 
4.5.13    skade der sker som følge af førerens forsæt, grove uagtsomhed, 
  spirituspåvirkede tilstand, påvirkning af narkotika eller  
  andre stoffer, 
 
4.5.14    skade, der er en følge af forsikringsbegivenheder, som er  
  eller ville være dækket af kørselskasko, landbrugsløsøre eller 
  bygningsforsikring.  
 
4.5.15  Skade der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved  
  forsikringens tegning og var eller burde være forsikrings- 
  tageren eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt.  
 
4.5.16  Begivenheder der alene består i funktionsfejl.  
 
4.5.17  Skader der sker når arbejdsmaskinen udlejes uden fører,  
  medmindre dette fremgår af policen.  
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5 Hvordan opgøres en skade  
  
 Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at forsikringstageren 
 og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede maskiner - med 
 tilbehør - i god og driftsikker stand og straks lader fejl og mangler, 
 som kommer til hans eller deres kundskab afhjælpe, herunder lader de 
 reparationer og ændringer udføre, som Lokal Forsikring måtte anse for 
 nødvendige.  
 Det forudsættes ligeledes at de af offentlig myndighed givne forskrifter 
 overholdes samt at de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om 
 de forsikrede genstandes installation, betjening, benyttelse, belastning 
 og vedligeholdes overholdes.  
 
 Erstatningsopgørelse for totalskader  
 
 Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation eller ved tyveri af 
 arbejdsmaskinen, opgøres tabet som forskellen mellem den skaderamte 
 arbejdsmaskines dagsværdi før, respektivt efter skaden.  
 
 Erstatningsopgørelse for partiel skade  
  
 Lokal Forsikring godtgør de normale omkostninger ved istandsættelse af 
 den forsikrede arbejdsmaskine til den brugsstand, hvori den befandt sig 
 umiddelbart før skadens indtræden.  
 
 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.  
 
 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.  
 
 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 
 landbrugsmaskine/redskab.  
 
5.1  For motoransvars skader gælder:  
 
 at der dækkes op til de erstatningsbeløb, som er fastsat i 
 Færdselsloven.  
 
 
5.2 For brand og tyveri skader gælder:  
 
 at Lokal Forsikring kan erstatte skaden ved at:  
 

• sætte det beskadigede i væsentlig samme stand som inden skaden. 
Hvis værdien af det beskadigede er forringet efter reparation, kan 
der  betales erstatning for værdiforringelse,  
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• betale værdiforringelse. Værdiforringelse er forskellen mellem 
værdien af det beskadigede får skaden og værdien af det 
beskadigede efter skaden,  

 
• overtage det beskadigede mod at levere en tilsvarende genstand,  

 
• overtage det beskadigede mod at betale kontanterstatning.  

 
 Skaden opgøres som beskrevet under, pkt. 5.2.1 - 5.2.2.2. Lokal For-
 sikring forbeholder sig ret til at anvise, hvilken reparatør der skal 
 udbedre skaden.  
 
 
5.2.1 For maskiner/redskaber, der inden for de sidste 2 år før skaden er 
 anskaffet som nye, gælder følgende:  
 
5.2.1.1 Partiel skade.  
 
 Erstatningen opgøres til hvad det efter priserne på skadedagen vil koste 
 at reparere det beskadigede.  
 Kan reservedele ikke fremskaffes, ydes erstatning i forhold til, hvad 
 det normalt ville have kostet at udbedre skaden.  
 Udgiften til reparation kan ikke overstige genstandens nyværdi. 
 
5.2.1.2 Totalskade.  
 
 Erstatningen opgøres til det beløb, som Lokal Forsikring kan genanskaffe 
 tilsvarende ny genstand for.  
 Hvis det beskadigede ikke er genanskaffet inden 1 år fra skadedagen, 
 opgøres erstatningen til dagsværdi.  
 Ved dagsværdi forstås, det beløb som Lokal Forsikring kan genanskaffe 
 tilsvarende brugt genstand for.  
 Værdifastsættelsen sker uden fradrag for slid og ælde, men med rimelige 
 fradrag for nedsat anvendelighed og andre omstændigheder.  
 
5.2.2 For maskiner/redskaber, der på skadetidspunktet er over 2 år, eller er 
 anskaffet som brugte, gælder følgende:  
 
5.2.2.1  Partiel skade.  
 
 Erstatningen opgøres til hvad det efter priserne på skadedagen vil koste 
 at reparere det beskadigede.  
 Udgiften til reparation kan ikke overstige genanskaffelsesprisen for 
 tilsvarende brugte maskiner m.v.  
 
5.2.2.2  Totalskade.  
 
 Erstatningen opgøres til det beløb, som Lokal Forsikring kan genanskaffe 
 tilsvarende brugt genstand for.  
 
5.3 Kørselskasko  
 
 Erstatningen fastsættes som beskrevet i punkt 5.2 - dog kan erstatningen 
 maksimalt udgøre forsikringssummen, som fremgår af policen. 
 
5.4 Maskinkasko 
 
 Erstatningen fastsættes som beskrevet i punkt 5.2 - dog kan erstatningen 
 maksimalt udgøre forsikringssummen, som fremgår af policen. 
 
 Det er en betingelse for forsikringens dækning, at:  
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• sikrede er i besiddelse af et eventuelt krævet 
betjeningscertifikat på  skadetidspunktet,  

 
• at den forsikrede genstand er under 10 år gammel. 

 
5.5 Følgeudgifter 
 
5.5.1 I forbindelse med en dækningsberettiget skade som nævnt under pkt. 4.1 

(motoransvarsskade) dækkes: 
 

• Forsikringen dækker desuden udgifter i forbindelse med afgørelsen 
af en erstatningssag. Sådanne udgifter skal dog altid aftales med 
Lokal Forsikring på forhånd. Dækningen dækker også renter af 
erstatningsbeløb. Disse beløb betales af Lokal Forsikring, selv om 
forsikringens  dækningssummer derved overskrides.  

  
• Forsikringen dækker omkostninger i forbindelse med tvister, der 

angår personskade opstået i forbindelse med kørsel med den 
forsikrede landbrugsmaskine, og sikrede skal være part i sin 
egenskab af ejer, bruger eller fører af maskinen. Tvist skal i 
denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art. Der skal 
rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for 
dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Forsikringen dækker 
med op til 100.000 kr. inklusive moms for hver forsikringsbegi-
venhed. Der gælder en selvrisiko på 5.000 kr. Hvis sagen appelle-
res til en højere instans, beregnes ny selvrisiko på 5.000 kr. af 
de erstatningsberettigede sagsomkostninger. De nærmere vilkår for 
retshjælpsdækningen kan rekvireres hos Lokal Forsikring.  

 
5.5.2 I forbindelse med en dækningsberettiget som nævnt under pkt. 4.2 - 4.5  
 dækkes: 
 

• rimelige og nødvendige udgifter til redning og bevaring af det 
forsikrede løsøre, 

  
• udgifter til fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand 

og effekter anvendt i forbindelse med rednings- og 
slukningsarbejdet,  

 
• udgifter til oprydning efter skaden, herunder bortskaffelse og 

destruktion af det forsikrede.  
 

• Transport af landbrugsmaskine/redskab til nærmeste værksted, hvor 
reparation kan foretages, dele heraf eller reparationsgrej samt 
udgifter for eksempel som følge af rydning og reparation af veje 
eller lignende, erstattes efter normale takster.  

 
 Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig 
 måde, erstattes med, hvad det normalt ville have kostet at udbedre 
 skaden.  
 
 Udgift til foreløbig reparation er kun dækket efter aftale med Lokal 
 Forsikring. 
 
 Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring 
 af arbejdsmaskinens konstruktion i forbindelse med en skade må kun  
 finde sted med Lokal Forsikrings samtykke.  
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5.6 Erstatningens anvendelse og udbetaling  
 
5.6.1.1 Lokal Forsikring har regres for ansvarserstatninger mod enhver, 
 (føreren, ejeren eller andre) som efter færdselslovens regler er 
 ansvarlig for en skade, og som har forvoldt skaden med forsæt eller ved 
 en uagtsomhed, som kan betegnes som grov hensynsløshed.  
 
 Regres er et forsikringsselskabs ret til at få et beløb, som det har 
 betalt, refunderet.  
  
 Hvis Lokal Forsikring har erstattet en skade, som ikke er omfattet af 
 forsikringen, har Lokal Forsikring regres for erstatningsbeløbet.  
 
5.6.1.2 Urigtige oplysninger  
 
 Giver forsikringstager urigtige oplysninger ved forsikringens teg-
 ning eller ændring, kan det medføre, at erstatningen bortfalder -
 helt eller delvist.  
 
5.6.1.3  Skader der aldrig er dækket  
 
 Det er en betingelse for forsikringens dækning, at den til enhver tid 
 gældende lovgivning samt tekniske forskrifter vedrørende varmekilder 
 eller lignende overholdes.  
 
5.6.1.4 Selvrisiko  
 
 Ved enhver skade gælder en selvrisiko pr. maskine/redskab. Beløbets 
 størrelse fremgår af policen.  
  
 Uanset hvor mange dækninger en og samme skade involverer, fratrækkes 
 kun een selvrisiko, og altid den største.  
 
 Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, 
 gælder selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages  
 og/eller udbedres ved samme lejlighed.  
 
 Foreligger underforsikring fradrages selvrisikoen fuldt ud i den andel 
 af skadesbeløbet, der efter underforsikringsreglerne falder på Lokal 
 Forsikring.  
 
5.6.1.5  Moms og andre afgifter  
 
 Moms og andre afgifter erstattes ikke på løsøre og anlæg, 
 idet omfang forsikringstager på skadetidspunktet kan modregne belø-
 bene i sit regnskab. Ligeledes opkræves forsikringstager et beløb 
 svarende til momsen af eventuel erstatning til en modpart, hvis 
 forsikringstager kan trække momsen fra, og modparten ikke kan trække 
 momsen fra.  
 
 Finansiering af moms og andre afgifter erstattes ikke.  
 
5.6.2  Erstatningens udbetaling  
 
 Erstatning udbetales, når reparation eller genanskaffelse af det       
 beskadigede har fundet sted.  
 Det forudsættes, at den opgjorte erstatning anvendes til reparation 
 eller genanskaffelse af tilsvarende genstand til samme anvendelse. 
 
5.6.3  Delvis reparation eller genanskaffelse  
 
 Anvendes kun en del af den opgjorte erstatning til reparation eller 
 genanskaffelse, foretages der fradrag i den del af den opgjorte er-
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 statning, der ikke anvendes til reparation eller genanskaffelse. Fra-
 draget foretages som beskrevet i punkt 5.6.4. 
 
5.6.4 Erstatning til anden anvendelse  
 
 Bruges den opgjorte erstatning til anden anvendelse, foretages der 
 fradrag for slid og ælde i hele den opgjorte erstatning.  
 
5.6.5  Kontanterstatning  
 
 Hvis skaden er så stor, at reparationen efter Lokal Forsikrings skøn 
 ikke kan betale sig, udbetales erstatningen kontant. 
 
 Erstatningen udbetales ligeledes kontant hvis det forsikrede ikke bliver 
 fundet inden 4 uger efter, at Lokal Forsikring har modtaget skadeanmel-
 delsen, i forbindelse med en dækningsberettiget tyveri skade. 
 
 Opgjort erstatning til moms og andre afgifter medregnes ikke i 
 kontanterstatning til fri rådighed.  
 
 Udbetaling af erstatning som beskrevet i punkt 5.6.3, 5.6.4 og 5.6.5 
 forudsætter skriftlig accept fra samtlige der har rettigheder ting-
 lyst i den skade ramte genstand.  
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6 Forhold under forsikringens løbetid  
 
 
6.1   Præmiens betaling 

6.1.1   Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttrædelse 
 med angivelse af sidste rettidige betalingsdag, og senere præmier til 
 anførte forfaldsdage. 

 
6.1.2   Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter til staten, f.eks. stem-

 pelafgift og statsafgift samt gebyrer og andre omkostninger. 
  
   Hvis præmien ikke betales senest den rettidige indbetalingsdag, sender 

 selskabet en påmindelse med oplysning om, at forsikringens dækning ophø-
 rer, hvis præmien ikke betales senest 21 dage efter, at påmindelsen er 
 afsendt. 

 
6.1.3   Selskabet er berettiget til at forhøje enhver påmindelse med et ryk-

 ker/ekspeditionsgebyr. 
 

6.2  Indeksregulering  
 
 Præmie, selvrisiko beløb og forsikringssummer er indeksregulerede med 
 mindre, at andet fremgår af betingelser. Regulering sker fra årets 
 første forfald. 
   
6.3 Forsikringens ophør 
 

6.3.1  Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og løber, indtil den af en 
 af parterne opsiges skriftligt med mindst 1 måneds varsel til udløbet af 
 et forsikringsår. 

 Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan forsikringstageren 
 dog tidligst opsige forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb.  
 
 Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for en 1-årig periode, og ra-
 batten for flerårig aftale bortfalder.  
 

6.3.2   Efter anmeldelse af en skade og i indtil 14 dage efter erstatningens 
 udbetaling eller skadens afvisning, kan både forsikringstageren og 
 selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel. 

 
 
 
6.4.  Ændringer i risikoforholdene  
 
 Lokal Forsikring skal straks underrettes, hvis der sker ændringer af 
 risikoforholdene. Lokal Forsikring træffer herefter bestemmelse om - og 
 til hvilken præmie og på hvilke betingelser - forsikringen kan 
 fortsætte.  
  
 Undladelse af at give meddelelse kan medføre, at retten til erstatning 
 bortfalder helt eller delvist i medfør af Forsikringsaftalelovens regler 
 herom. Se punkt 6.6.  
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6.5 Vurdering af risikoforhold  
 
  Lokal Forsikring  er til enhver tid berettiget til at foretage efter- 
  syn af det forsikrede, med henblik på en vurdering af risikoforhold. 
 
6.6  Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif 
 
6.6.1  Ud over den årlige indeksregulering kan selskabet foretage 

 ekstraordinære præmie- og/eller betingelsesændringer med virkning fra 
 ethvert forfald. 

 
6.6.2   Ekstraordinære ændringer kræver mindst en måneds varsel, og forsik- 

  ringstageren er berettiget til skriftligt at opsige forsikringen med 14  
  dages varsel til ændringsdagen, når ændringerne er til ugunst for  
  forsikringstageren. 

 
6.7  Anmeldelse af skade 
 
 Hvis erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst, skal 
 der straks indsendes anmeldelse til Lokal Forsikring. Erstatningspligt 
 og erstatningskravets størrelse må ikke anerkendes uden Lokal 
 Forsikrings samtykke, og Lokal Forsikring træffer bestemmelse om sagens 
 behandling.  
  
 Når der er sket en skade, er det forsikringstagers pligt at forsøge 
 at afværge eller begrænse skaden. Lokal Forsikring  har ret til at 
 foretage skadebegrænsende foranstaltninger.  
 
 Enhver skade skal straks anmeldes til Lokal Forsikring, således at 
 Lokal Forsikring hurtigt kan bistå med råd og vejledning. 
 
 Udbedring af skade eller fjernelse af det beskadigede må ikke finde 
 sted, før selskabet har givet tilladelse.    
 
 Skadeanmeldelse skal i alle tilfælde indeholde så fyldestgørende op-
 lysninger som muligt.  
 
 Opstået forurening eller mistanke herom skal desuden anmeldes til 
 offentlig myndighed.  
 
  Undladelse af at efterkomme ovennævnte kan få betydning for selskabets  
  erstatningsforpligtigelse, jf. Forsikringsaftalelovens regler herom. 
 
6.8  Forsikring i andet selskab 

 
 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har 
 dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller 
 indskrænkes, og/eller forsikring tillige er tegnet i andet selskab, 
 gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen 
 betales forholdsmæssigt af selskaberne. 
 

6.9  Krigs- jordskælvs- og atomskader m.v. 
  
 Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes direkte eller indirekte 
 følger af: 

 
6.9.1  Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, terror, borger-

 krig, op rør eller borgerlige uroligheder. 
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6.9.2  Jordskælv eller andre naturforstyrrelser. 
 
6.9.3  Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 
 
6.10 Klager 
 
  Tvister afgøres efter gældende ret ved de almindelige domstole.  
 
  Der er også mulighed for at klage direkte til selskabets klagean-

 svarlige. Nærmere oplysninger herom kan ses på selskabets hjemme
 side.  

 
6.11  Tilsyn og garantifond 

 

  Selskabet er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet  

  Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber. 

 
 
 
 
 


