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Hvad omfatter Deres police?
En forhandler- og værkstedsforsikring kan
tegnes med forskelligt dækningsomfang.
Policen fortæller hvilke af nedenstående
punkter Deres forsikring omfatter.
Punkt
A
B
C
D
E
F

Dækningsomfang
Erhvervsansvar
Produktansvar
Ansvar for motorkøretøjer
Kasko for motorkøretøjer
Væske og bundprop
Behandling og bearbejdning

1 A Erhvervsansvar
1.1 Hvem dækkes
1.1.1
Forsikringen dækker forsikringstageren og
dennes medarbejdere for ansvar opstået
under den virksomhed, der er anført i policen,
begået i forsikringstiden.

vand fra den sikredes virksomhed, fra
virksomhedens affaldsdepoter eller dens
bortskaffelse af spild-, overskuds- eller
affaldsprodukter samt derved forvoldt skade
på person eller ting, såfremt skaden er
opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt
uheld og ikke er en følge af, at sikrede
forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de
til enhver tid gældende offentlige forskrifter.
1.2.3.2
Skade på kloak, rørledninger,
rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af
udledning gennem eller til disse anses for en
forureningsskade og dækkes kun med de i
nærværende stykke angivne begrænsninger.
1.2.3.3
Dækning omfatter dog ikke skade på ting
forårsaget ved udløb fra industrielle anlæg
samt spildevand.

1.2 Hvornår dækker forsikringen

1.2.3.4
Forsikringssummen ved forureningsskader er
begrænset til 2.000.000 kr., og udgør
selskabets maksimale hæftelse pr.
forsikringsår.

1.2.1

1.3 Hvor dækker forsikringen

Ansvar for skade forvoldt af eller på et køretøj
ved kørselsuheld er omfattet af forsikringen,
hvis skaden skyldes fejl eller forsømmelse
hos sikrede, herunder mangler ved anvendte
materialer eller dårligt udført arbejde.

1.2.2
Erstatningsansvar, der pålægges sikrede
som ejer eller bruger af bygning eller
grundareal, der benyttes ved virksomheds
drift dækkes.

1.2.3
Dækning ved forureningsskader:

1.3.1
Dækningen er betinget af, at de forhold der
medfører erstatningspligt, er begået i
Danmark.

1.4 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke ansvar:

1.4.1
Som følge af, at sikrede bed aftale eller på
anden måde har pådraget sig et
videregående ansvar end hvad der følger
efter dansk rets almindelige regler om
erstatningsansvar udenfor kontraktforhold.

1.2.3.1
Forsikringen dækker kun ansvar for
forurening af eller igennem luft, jord eller
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1.4.2

1.4.10

For formuetab, der ikke er en følge af skade
på person eller ting.

For skade forvoldt ved benyttelse af
motordrevet køretøj, herunder knallerter og
selvkørende arbejdsmaskiner, bortset fra den
under pkt. 1.2.1 nævnte dækning.

1.4.3
For skade på ting, som sikrede har til låns,
leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller
som af anden grund befinder sig i nogen af
de sikrede har sat sig i besiddelse af.

1.4.11
For skade forårsaget af hunde eller ved
benyttelse af luftfartøj eller søfartøj.

1.4.4

1.5 Forsikringssum

For skade på ting, som sikrede har påtaget
sig at bearbejde eller behandle eller som på
grund af en umiddelbar forbindelse med en
bearbejdet eller behandlet ting lider skade
som følge af denne bearbejdning eller
behandling.

1.5.1
Forsikringssummen fremgår af policen, og
udgør selskabets maksimale hæftelse af
person- og tingskader indenfor det enkelte
forsikringsår. Forsikringssummen ved
forureningsskader er inkluderet i policens
forsikringssum.

1.4.5
For skade opstået ved ikke kontraktmæssige
egenskaber ved produkter eller ydelser,
bortset fra den under pkt. 1.2.1 nævnte
dækning.

1.5.2

1.4.6

1.5.3

For skade på ting, forårsaget ved
sprængstoffer, jordsænkning, udgravnings-,
nedbrydnings eller nedramningsarbejder.

1.4.7

Erstatningen for tingskader kan dog
maksimalt andrage 40% af
forsikringssummen.

Omkostninger ved retssager, der er ført efter
godkendelse fra selskabet, samt renter af
idømte erstatningsbeløb, dækkes af
selskabet, selv om forsikringssummen herved
overskrides.

For skade, der direkte eller indirekte er
forårsaget af benyttelse af asbest eller andre
materialer i det omfang, de indeholder
asbest, uanset mængden heraf.

1.6 Selvrisiko

1.4.8

2 B Produktansvar

For skade forvoldt af sikrede ved forsæt eller
hvis sikrede har været påvirket af spiritus, jf.
forsikringsaftaleloven § 20.

En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

2.1 Hvem dækkes
2.1.1

1.4.9
For skade påført ting, der tilhører
forsikringstageren eller nogen af de sammen
med forsikringstageren boende
familiemedlemmer.
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Forsikringen dækker forsikringstageren og
dennes medarbejdere for ansvar opstået
under den virksomhed, der er anført i policen,
begået i forsikringstiden.
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2.2 Hvornår dækker forsikringen
2.2.1
Forsikringen dækker ansvar for skade, der
ved kørselsuheld eller brand forvoldes af eller
på kunders køretøjer, når skaden efter
køretøjets aflevering til dets ejer opstår som
følge af ikke kontraktmæssige egenskaber
ved produkter eller arbejdspræstationer, der
leveres eller ydes af sikrede i forbindelse med
reparation, service eller lignende arbejder.

2.2.2
Forsikringen dækker sikredes
erstatningsansvar for skade på person eller
ting, forvoldt af sikredes produkt eller ydelse,
efter at de er bragt i omsætning eller
præsteret.

2.2.3
Dækningen er endvidere betinget af, at
skaden er forvoldt under udøvelse af den i
policen angivne virksomhed eller af de
produkter eller ydelser, der er angivet i
policen.

2.3 Hvor dækker forsikringen
2.3.1
Dækningen er betinget af, at der forhold der
medfører erstatningspligt, er begået i
Danmark.

henføres til groft uforsvarligt forhold i
forbindelse med ledelsen af virksomheden.

2.4.3
Som følge af, at sikrede ved aftale eller på
anden måde har pådraget sig et
videregående ansvar end efter dansk rets
almindelige regler om erstatningsansvar uden
for kontraktforhold. Findes tilsagnet i sikredes
almindelige salgs- og leveringsbetingelser og
er disse godkendt af selskabet, er ansvar
begrundet i disse dækket.

2.4.4
For formuetab, der ikke er en følge af skade
på person eller ting. Følgende formuetab,
dækkes heller ikke, selv om de er en følge af
skade på person eller ting.
• Tab, udgifter eller omkostninger ved
at hjemtage, genfremstille, omlevere,
omgøre, reparere, tilintetgøre,
bortfjerne eller træffe tilsvarende
foranstaltninger med hensyn til
defekte produkter eller ydelser,
• Driftstab, tidstab, avancetab og
lignende indirekte tab,
• Bøder eller tilsvarende, hvad enten de
tilfalder det offentlige eller private,
herunder ”punitive dagmages”

2.4.5

Forsikringen dækker ikke ansvar:

For skade eller tab forårsaget af produkter
eller ydelser, som benyttes ved driften af
luftfartøj og som er medvirkende årsag til
havari eller fare herfor.

2.4.1

2.4.6

For skade på selve produktet eller ydelsen i
tilfælde, hvor ansvaret indtræder på grund af
mangler eller ikke kontraktmæssige
egenskaber ved leverede produkter eller
ydelser.

For skade eller tab forårsaget af produkter
eller ydelser, som benyttes til ”off-shoreinstallationer” og som er medvirkende årsag
til havari eller fare herfor.

2.4 Undtagelser

2.4.7
2.4.2
For skade, som skyldes mangler eller ikke
kontraktmæssige egenskaber ved leverede
produkter eller ydelser, såfremt skaden kan
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For skade, der skyldes produkter der er
seriefremstillet i sikredes virksomhed.
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2.4.8

3.1 Datoforekomster

Derudover gælder også undtagelserne der
fremgår af pkt. 1.4.3, 1.4.4 samt fra pkt. 1.4.6
til pkt. 1.4.11 under Erhvervsansvar (A).

3.1.1

Omkostninger ved retssager, der er ført efter
godkendelse fra selskabet, samt renter af
idømte erstatningsbeløb, dækkes af
selskabet, selv om forsikringssummen herved
overskrides.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade
eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller
delvist skyldes:
• Datoforekomsters påvirkning af
funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf.
• Tilsyn eller rådgivning om
datoforekomsters påvirkning af
funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf.
• Kontrol, godkendelse, beslutning,
attestation eller påtegning om forhold
for hvilke datoforekomsters påvirkning
af funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf har betydning
(herunder – men ikke begrænset til –
direktørens, bestyrelsesmedlemmers
og revisorers udførelse af deres
opgaver).

2.6 Fareafværgelse

3.1.2

2.5 Forsikringssum
2.5.1
Forsikringssummen fremgår af policen under
dækningen Erhvervsansvar, og udgør også
med produktansvarsskader, selskabets
maksimale hæftelse inden for det enkelte
forsikringsår. Af den sum, kan erstatningen
for tingskader dog maksimalt andrage 40%.

2.5.2

2.6.1
Opstår der umiddelbar fare for, at en
skadesbegivenhed vil indtræde, dækker
forsikringen med indtil 1 mill. kr. udgifter og
tab som er forbundet med foretagelsen af de
til farens afværgelse nødvendige
foranstaltninger. Omkostninger til
hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller
transport af den fremstillede eller
bearbejdede ting eller udsendelse af
meddelelser vedrørende denne, dækkes ikke.
Omkostninger forbundet med undersøgelse
af, om en defekt foreligger, eller som er en
følge af, at et defekt produkt eller en defekt
ydelse ikke kan anvendes dækkes heller ikke.

2.7 Selvrisiko
En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

3 Fællesbestemmelser for
pkt. 1. A og 1. B

Side 6
0103

Denne undtagelse omfatter alle
datoforekomster, uanset om der er tale om
datoer i forbindelse med årtusindskiftet eller
et hvilket som helst andet tidspunkt.
3.1.2.1
Ved datoforekomst forstås enhver
tidsangivelse, der baserer sig på et
kalendersystem, når tidsangivelsen fungere
som oplysning, kode, signal, eller på en
hvilken som helst anden måde i et anlæg,
system eller kombination heraf.
3.1.2.2
Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt
og enhver anden fysisk genstand eller gruppe
af genstande, uanset om de har karakter af
fast ejendom eller løsøre, herunder – men
ikke begrænset til – EDB-hardware, software eller integreret elektronik (herunder
mikroprocessorer og chips).
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3.1.2.3
Ved system forstås enhver information,
instruktion eller samling heraf og ethvert
medium for informationer og instruktioner,
uanset om det er på EDB, papir eller i form af
stråler, bølger, fysiske påvirkninger, kemiske
processor eller andet af materiel eller
immateriel karakter.

4 C Ansvar for motorkøretøjer

have regres og i bekræftende fald i hvilket
omfang.

4.4.2
Selskabet har endvidere pligt til at gøre
regres gældende, såfremt skaden er
indtruffet, mens køretøjet var udlejet uden
fører til personbefordring.

4.5 Selvrisiko
4.5.1
En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

4.1 Hvilke køretøjer dækkes
Forsikringen omfatter motordrevne køretøjer
og knallerter, påhængsvogne, sidevogne
samt påhængsredskaber tilhørende
forsikringstagerens kunder og
forsikringstageren selv jf. pkt. 8.1

4.2 Hvad dækkes
4.2.1
Forsikringen dækker sikredes
erstatningsansvar for skade forvoldt ved
motorkøretøjets brug som køretøj.

4.5.2
I følgende tilfælde gælder en særlig
selvrisiko:
• Ved skader forvoldt under
selvforskyldt beruselse – uden at
selskabets dækningspligt er bortfaldet
efter bestemmelserne herom –
beregnes en ekstra selvrisiko på
150% af den policemæssige
selvrisiko.

4.2.2

5 D Kasko for motorkøretøjer

Skade på ting tilhørende sikrede dækkes
ikke.

5.1 Hvilke køretøjer dækkes

4.2.3
Skade på førerens person eller ting dækkes
ikke.

Forsikringen omfatter motordrevne køretøjer
og knallerter, påhængsvogne, sidevogne
samt påhængsredskaber tilhørende
forsikringstagerens kunder og
forsikringstageren selv jf. pkt. 8.1

4.3 Forsikringssum
Forsikringen dækker i Danmark med de i
Færdselsloven foreskrevne summer for
ansvarsforsikring.

4.4 Regres
4.4.1
Selskabet har regres mod enhver, der efter
Færdselslovens § 104 er ansvarlig for skaden
og har forvoldt denne med forsæt. Er skaden
forvoldt med grov uagtsomhed afgøres det
under hensyntagen til skyldgraden og
omstændighederne i øvrigt om selskabet skal
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5.2 Hvad dækkes
5.2.1
Forsikringen omfatter køretøjet inkl.
fastmonteret tilbehør. Afmonteret tilbehør er
omfattet, når dette alene anvendes i
forbindelse med det forsikrede køretøj.
Transistorradio er dækket, hvis den er
fastmonteret i køretøjet.

5.2.2
For radioer, båndspillere, cd-afspillere inkl.
bånd/cd-ere samt højtalere, kan den samlede
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erstatning højst udgøre kr. 10.000,- pr.
forsikringsbegivenhed.

5.2.3
Undtaget fra forsikringen er biltelefoner,
walkie-talkies og andet sender/modtagermateriel.

5.5.6
Skader, der alene opstår i og er begrænset til
køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor,
transmission, styretøj m.v.)

5.6 Selvrisiko
5.6.1
En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

5.3 Hvilke skader dækkes
Kaskoforsikringen dækker, bortset fra
nedenstående tilfælde, enhver skade på det
forsikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved
tyveri, røveri, eller bortkomst.

5.6.2

5.4 Forsikringssum

5.6.3

Forsikringssummen fremgår af policen, og
udgør selskabets maksimale erstatning pr.
køretøj samt pr. skadesbegivenhed.

I følgende tilfælde gælder en særlig
selvrisiko:
• Ved skader forvoldt under
selvforskyldt beruselse – uden at
selskabets dækningspligt er bortfalder
efter bestemmelserne herom –
beregnes en ekstra selvrisiko på
150% af den policemæssige selvrisiko
(pkt. 5.6.2 vil i sådanne tilfælde ikke
være gældende).

5.5 Undtagelser
5.5.1
Skader, der sker under omstændigheder, der
givet selskabet ret eller pligt til at gøre regres
under ansvarsforsikringen.

5.5.2
Skade i form af rust, tæring eller
frostsprængning.

5.5.3
Skader som følge af fabrikations- eller
konstruktionsfejl, dog dækkes skader på
køretøjet eller dele heraf under kørselsuheld.

Der gælder dog selvrisiko på maks. 5.301 kr.
(indeksreguleret – basis 2003) pr.
skadesbegivenhed.

5.6.4
For følgende skader er der ikke selvrisiko:
• Tyveri, når tændingsnøglen er fjernet,
røveri, bortkomst og nedstyrtning af
genstande på køretøjet.
• Kaskoskader, hvor den ansvarlige
kendte skadevolder er ude af stand til
at betale selvrisikoen.

5.5.4
Skader forvoldt af det med køretøjet
transporterede gods, når dette har været
forkert stuvet eller læsset.

6 E Væske og bundprop
6.1 Hvilke køretøjer dækkes

5.5.5
Skader, der sker under behandling og
bearbejdning af køretøjet, dog dækkes under
kørsel i sikredes interesse.
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Forsikringen omfatter motordrevne køretøjer
og knallerter, påhængsvogne, sidevogne
samt påhængsredskaber tilhørende
forsikringstagers kunder og forsikringstageren
selv jf. pkt. 8.1
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6.2 Hvad dækkes

6.5.2

6.2.1

I følgende tilfælde gælder en særlig
selvrisiko:
• Ved skader forvoldt under
selvforskyldt beruselse – uden at
selskabets dækningspligt er bortfaldet
efter bestemmelserne herom –
beregnes en ekstra selvrisiko på
150% af den policemæssige
selvrisiko.

Forsikringen dækker ansvar for skade på
kunders køretøjer, hvor skaden skyldes:
• Fejlagtig påfyldning af anden væske
end forlangt,
• forglemmelse af at påfylde væske,
• mangelfuld påskruning af bundprop i
gearkasse, motor og differentiale eller
påmontering af oliefilter.

6.3 Forsikringssum
Forsikringssummen fremgår af policen, og
udgør selskabets maksimale erstatning pr.
køretøj samt pr. skadesbegivenhed.

6.4 Undtagelser
6.4.1
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
A. Skade, der omfattes af en for
køretøjet ved dettes salg afgivet
garanti,
B. skade forvoldt med forsæt eller ved
grov uagtsomhed,
C. skade forvoldt af en person, der var
påvirket af spiritus, jf.
Forsikringsaftalelovens § 20.

7 F Behandling og
bearbejdning
7.1 Hvilke køretøjer dækkes
Forsikringen omfatter motordrevne køretøjer
og knallerter, påhængsvogne, sidevogne
samt påhængsredskaber tilhørende
forsikringstagerens kunder og
forsikringstageren selv jf. pkt. 8.1.

7.2 Hvad dækkes
Forsikringen dækker forsikringstagerens
ansvar for skade, der påføres kunders
køretøjer eller dele heraf under eller som
følge af bearbejdning eller behandling.

6.4.2

7.3 Forsikringssum

Vedr. punkt 6.4.1 B og C:

Forsikringssummen fremgår af policen, og
udgør selskabets maksimale erstatning pr.
køretøj samt pr. skadesbegivenhed.

Såfremt ansvar for skade er undtaget i
medfør af pkt. 6.4.1 B og C, dækker
forsikringen dog forsikringstageren, dersom
denne godtgør, at denne ikke kendte de
omstændigheder, der medfører dækningens
bortfald og at ukendskabet hertil ikke skyldes
grov uagtsomhed.

6.5 Selvrisiko
6.5.1
En eventuel selvrisiko fremgår af policen.
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7.4 Undtagelser
7.4.1
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
A. Skade, der omfattes af en for
køretøjet ved dettes salg afgivet
garanti,
B. skade, der skyldes, at køretøjet er
blevet tunet med dele, der ikke er
godkendt af køretøjets importør,
C. udgifter i forbindelse med
reklamationer som følge af
manglende eller fejlagtig udmåling
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eller hvor reparationen ikke har ført til
det tilsigtede resultat når der i øvrigt
ikke er tilføget køretøjet skade,
D. skade forvoldt med forsæt eller ved
grov uagtsomhed,
E. skade forvoldt af en person, der var
påvirket af spiritus jf.
Forsikringsaftalelovens § 20.

7.4.2
Vedr. pkt. 7.4.1 D og E:
Såfremt ansvar for skade er undtaget i
medfør af pkt. 7.4.1 D og E, dækker
forsikringen dog forsikringstageren, dersom
denne godtgør, at denne ikke kendte de
omstændighed, der medfører dækningens
bortfald og at ukendskabet ikke skyldes grov
uagtsomhed.

8.1.2
Forsikringen omfatter alene kørsel, der er et
led i den nævnte virksomhed og som ikke
tillige tjener andre formål, såsom anden
forretningskørsel, lystkørsel, transport af
varer eller personer osv.

8.1.3
Det er en betingelse, at køretøjet ikke i
skadesøjeblikket burde være forsynet med
prøvenummerplader.

8.1.4

En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

Transport:
Forsikringen omfatter skader, der opstår
under transport fra skadesstedet til eget
værksted, når denne sker som et led i
behandlingen/bearbejdningen. Ligeledes er
skader, der opstår under transport fra eget
værksted til et andet værksted omfattet,
forudsat at køretøjet ikke er eller burde være
omfattet af anden forsikring.

7.5.2

8.1.5

I følgende tilfælde gælder en særlig
selvrisiko:
• Ved skade forvoldt under selvforskyldt
beruselse – uden at selskabets
dækningspligt er bortfaldet efter
bestemmelserne herom – beregnes
en ekstra selvrisiko på 150% af den
policemæssige selvrisiko.

Ovennævnte bestemmelser omfatter også
køretøjer, der er solgt af forsikringstagerens,
men endnu ikke er overgivet køberen.
Forsikringen dækker dog ikke ud over 21
dage fra registreringsdatoen (f.s.v. angår ikke
registreringspligtige køretøjer dog 21 dage fra
salgsdatoen).

7.5 Selvrisiko
7.5.1

8.2 Forsikringstageren selv

8 Fællesbestemmelser for
pkt. C, D, E og F
8.1 Forsikringstagerens kunder
8.1.1
Det er en betingelse, at køretøjet er overlagt
til forsikringstageren som led i den i policen
beskrevne virksomhed, herunder til
afhentning fra eller udbringning til kunder,
andre reparatører m.v., til prøve- og
demonstrationskørsel og lignende.
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8.2.1
Ikke-registrerede køretøjer (dog ikke
knallerter) der alene er beregnet til salg og
ikke tillige tjener andre formål, såsom udleje,
udlån eller som udfylder noget kørselsbehov
hos forsikringstageren. Det er en betingelse,
at køretøjet ikke i skadesøjeblikket var eller
burde være registreret, dækket ved særlig
lovpligtig ansvarsforsikring eller burde være
forsynet med prøvenummerplader.

8.2.2
Køretøjer, der er købt af forsikringstageren,
men fortsat registreret i sælgerens navn.
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8.2.3
Forsikringen omfatter tillige skader, der
opstår under transport til andet værksted, når
denne sker som led i
behandling/bearbejdningen. Forsikringen
dækker i en periode af højst 21 dage fra
køretøjets faktiske overgivelse til
forsikringstageren.
8.2.3.1
For kaskodækning er den tilsvarende periode
på højst 14 dage.

9 Generelle bestemmelser
9.1 Skadens opgørelse
9.1.1
Selskabet kan enten lade køretøjet reparere
eller erstatte den skete skade med et kontant
beløb svarende til køretøjets værdi på
skadestidspunktet.

9.2 Reparation
9.2.1

8.2.4
Forsikringen dækker ikke skader eller ansvar
for skader:
8.2.4.1
Der omfattes af en for det pågældende
køretøj tegnet forsikring.
8.2.4.2
Der er eller burde være omfattet af en for
virksomheden tegnet erhvervsforsikring,
transportforsikring eller anden for sikring.
8.2.4.3
Der er sket under anvendelse af køretøjet i
strid med Justitsministeriets bestemmelser
om udlejning uden fører.
8.2.4.4
Der er sket under kap- eller
væddeløbskørsel, afprøvning af køretøjet
hertil samt enhver kørsel på bane eller andet
til formålet afspærret område.
8.2.4.5
På ting, der er i varetægt hos
forsikringstageren og de hos denne ansatte,
medmindre disse er forsikret ifølge
ovenstående bestemmelser.
8.2.4.6
For hvilke andre virksomheder – herunder
underentreprenører – bærer risikoen eller kan
ifalde ansvar.
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Køretøjet skal ved reparation sættes i samme
stand som før skaden. Selskabet er berettiget
til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved
reparation foretaget uden for normal
arbejdstid samt evt. forringelse af køretøjets
handelsværdi som følge af reparation
erstattes ikke.

9.2.2
Reparationer, som kan udføres på den
pågældendes eget værksted, skal udføres til
nettopriser. Skader, som udbedres på andre
værksteder, erstattes med det beløb, når
reparatøren normalt betaler for en sådan
reparation.

9.2.3
Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis
de af Tolddepartementet fastsatte
udgiftsgrænser herved overskrides. Skaden
afgøres da ved kontant erstatning.

9.3 Kontant erstatning
9.3.1
Afgøres skaden med kontant betaling eller
kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke
atter til veje inden 4 uger efter at selskabet
har modtaget skadesanmeldelse, ansættes
erstatningen til det beløb, et køretøj af
tilsvarende alder og godhed vil kunne
anskaffes for mod kontant betaling jf. dog
nedenfor bestemmelserne om nyværdi.
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9.3.2

9.6 Selvrisiko

Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet.

9.6.1

9.4 Nyværdiforsikring
9.4.1
For personvogne registreret til privat
personkørsel (herunder rejse- og skolevogne)
har forsikringstageren ret til en erstatning, der
svare til prisen for en fabriksny vogn af
samme fabrikat, type og årgang som den
skaderamte under forudsætning af:
A. At skaden indtræffer inden for det
første år efter første registrering.
B. At den skaderamte vogn var fabriksny
ved dennes registrering
C. At reparationsomkostningerne
beregnes at ville overstige 50% af
vognens værdi på skadetidspunktet.

9.4.2
Tilsvarende regler anvendes for
uindregistrerede fabriksnye køretøjer.

Der vil for alle skader på policen, maksimalt
blive opkrævet en samlet selvrisiko på 15.904
kr. (indeksreguleret – basis 2003) pr.
forsikringsår.

9.7 Ændringer i risiko
9.7.1
Præmien beregnes på grundlag af
virksomhedens art samt efter antal
beskæftigede personer. Den opkrævede
præmie er baseret på de i begæringen
opgivne oplysninger. Forsikringstageren har
pligt til at give meddelelse om ændringer til
selskabet, der herefter ændrer præmien i
overensstemmelse med selskabets til enhver
tid gældende tarif.

9.7.2
Yderligere anmeldelsespligt fremgår af
fællesbetingelserne pkt. 10.9.

9.4.3
Den skaderamte vogn tilfalder selskabet.

9.5 Transportomkostninger
9.5.1
Nødvendige omkostninger ved køretøjets
transport til den nærmeste reparatør betales
af selskabet, såfremt transporten p.g.a
beskadigelsen er nødvendig. Kommer et
køretøj efter tyveri eller røveri atter til veje,
betaler selskabet ud over den på køretøjet
eventuelt påførte skade, tillige nødvendige
omkostninger til transport af køretøjet til
dettes hjemsted. Bestemmelserne finder dog
kun anvendelse, såfremt skaden er dækket af
forhandler- og værkstedsforsikringen.

9.5.2
De nævnte transportudgifter er ikke dækket,
hvis udgiften er dækket af en anden
forsikring, abonnement eller lignende.
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10 Fællesbetingelser for
Thisted Forsikring A/S
10.1 Eftersyn
Selskabet har ret til at lade foretage eftersyn
af forsikringsstedet eller af de forsikrede
genstande.

10.2 Når skaden sker
Når skaden indtræffer, er følgende en
betingelse for selskabets erstatningspligt:
• Sikrede skal efter bedste evne
bestræbe sig på at begrænse
skadens omfang og drage omsorg for,
at de forsikrede genstande beskyttes
mod videre skade. Selskabet har
ligeledes ret til at foretage
skadebegrænsende foranstaltninger.
•

Sikrede skal straks anmelde skaden til
selskabet, så selskabet har mulighed
for at bistå med råd og vejledning.

•

Sikrede skal snarest muligt levere
selskabet en fortegnelse over de
skaderamte genstande, samt hvis
selskabet forlanger det, en fortegnelse
over ikke skaderamte genstande.

•

For indbrud-, ran-, røveri- og simpelt
tyveriskaders vedkommende, skal
anmeldelsen om skaden ske til det
stedlige politi senest 24 timer efter, at
skaden er kommet til sikredes
kundskab. Forsømmes dette, dækker
forsikringen ikke tab, der kan antages
foranlediget herved.

10.3 Udbedring af skaden
Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse
af forsikrede genstande må ikke finde sted,
før selskabet har givet sit samtykke hertil.
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10.4 Forsikring i andet selskab
I det omfang, der er tegnet speciel forsikring
for en interesse, der i øvrigt måtte være
omfattet af denne forsikring, bortfalder
dækningen for denne interesse.
Fremgår det af en eventuel anden
forsikringsaftale, som dækker samme farer,
at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis
forsikring tillige er tegnet i andet selskab,
gælder samme forbehold nærværende
forsikring, således at erstatningen udredes
forholdsmæssigt af selskaberne.

10.5 Almindelige undtagelser
Undtaget fra forsikring, er skader eller ansvar
for skader, der indtræder som en direkte eller
indirekte følge af krig eller krigslignende
forhold, oprør, borgerlige uroligheder,
stormflod, jordskælv og andre
naturkatastrofer samt skade eller udbredelse
af sådan skade, der direkte eller indirekte er
forårsaget af eller står i forbindelse med
atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning
(fission), kernesammensmeltning (fusion) og
radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade
indtræder i krigstid eller fredstid.
Skade som forårsages af kernereaktioner
anvendt til sædvanligt industrielt, medicinske
eller videnskabeligt formål, erstattes dog,
såfremt anvendelsen er forskriftsmæssig og
ikke står i forbindelse med reaktor – eller
acceleratordrift.

10.6 Nedsættelse af erstatningen eller
ingen erstatning
Hvis den sikrede i væsentlig grad
misligholder de ham ifølge vedtægter,
policebetingelser eller særlige forbud
påhvilende pligter og derved forvolder skade,
vil retten til erstatning helt eller delvis
fortabes.
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Skade forårsaget med forsæt eller i
selvforskyldt beruselse erstattes ikke.
Retten til erstatning vil ligeledes bortfalde,
såfremt sikrede i forbindelse med
skadeopgørelsen fremkommer med bevidst
urigtige oplysninger jf. Forsikringsaftaleloven.
Er skade, uden at forsæt foreligger,
forårsaget ved overtrædelse af straffe-,
brand-, og politilovgivningen, herunder
stærkstrømsreglementet, eller i øvrigt ved
uagtsomhed fra den forsikredes side, er
selskabet berettiget til at nedsætte
erstatningen.
Ovenstående bestemmelser gælder også,
når den handling der medfører afslag eller
nedsættelse af erstatningen, skyldes den
sikredes samlevende.
Har den forsikrede mistet retten til erstatning
helt eller delvist, forbeholdes erstatningen for
bygningsbrandforsikringens vedkommende
dog de tinglyste rettighedshavere, for så vidt
disse ikke på anden måde kan blive holdt
skadesløse af ejerens øvrige formue.

10.7 Moms
Moms skal betales af sikrede, i det omfang,
der er fradragsret for indgående afgift i
henhold til merværdiafgiftsloven. Selskabet
lægger i skadetilfælde ikke momsen ud,
overfor reparatører eller leverandører.

10.8 Voldgift
Såvel forsikringstageren som selskabet er
berettiget til at forlange skaden opgjort af
upartiske vurderingsmænd, af hvilke
forsikringstageren vælger den ene, mens
selskabet vælger den anden.
Vurderingsmændene vælger inden
forretningen foretages en på området kyndig
opmand, som i tilfælde af
uoverensstemmelser mellem
vurderingsmændene træder til, og inden for
grænserne af uoverensstemmelserne træffer
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afgørelser om de punkter, om hvilke der
måtte være uenighed.
Kan vurderingsmændene ikke enes om
valget af kyndig opmand, udpeges denne af
byretten i den retskreds hvor forsikringsstedet
ligger.
Vurderingsmændene foretager opgørelsen i
nøje overensstemmelse med policens
bestemmelser og afgiver en skriftlig
redegørelse for beregningen af tabet.
Vurderingsmændene er ikke berettiget til at
afgøre spørgsmålet om, hvorvidt en skade er
dækningsberettiget.
Hver af parterne betaler den af ham valgte
vurderingsmand, medens udgifterne til
opmand deles lige mellem parterne.
Vurderingsmændenes afgørelse er endelig
og bindende for parterne.

10.9 Flytning og risikoforandring
Forsikringstageren skal straks anmelde til
selskabet når:
• Det forsikrede flyttes til et andet sted
end det i policen angivne,
• Der med forsikringstagerens vidende
sker sådanne ændringer i
risikoforholdene, at faren derved
forøges,
• Der tegnes forsikring andetsteds,
• Den forsikrede virksomhed skifter
ejer eller
• Såfremt virksomheden ophører med
at være momsregistreret

Selskabet træffer herefter bestemmelse om,
hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen
kan fortsætte.
Ved ejerskifte på fast ejendom, ophører
forsikringen ved ejerskiftet. Skader der er
konstateret inden for 14 dage efter ejerskifte
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er dog omfattet af forsikringen, medmindre
anden tilsvarende forsikring er tegnet.

10.10

Præmiens betaling

Første præmie forfalder til betaling ved
forsikringens ikrafttræden, og senere præmier
på forsikringens forfaldsdage.
Eventuelle afgifter til staten samt udgifterne
ved indbetaling/opkrævning af præmien
betales af forsikringstageren, og opkræves
sammen med præmien.
Opkrævning af præmie finder sted på den af
forsikringstageren opgivne betalingsadresse.
Ændres betalingsadressen skal selskabet
straks underrettes.
Tilsendelse af giroindbetalingskort eller
anden meddelelse om forfalden præmie
anses for opkrævning.
Betales præmien ikke efter første påkrav,
sender selskabet en skriftlig påmindelse om
præmiebetalingen til forsikringstageren.
Denne påmindelse vil bl.a. indeholde en
opsigelse af forsikringen, såfremt præmien
ikke betales inden 21 dage efter modtagelse
af påmindelsen. Påmindelsen fremsendes
tidligst 14 dage efter udløbet af den i første
påkrav angivne betalingsfrist.
Betales beløbet ikke rettidigt, således at
selskabet må erindre om betalingen, kan
selskabet beregne et ekspeditionsgebyr, der
opkræves sammen med næste præmie.
Selskabet er berettiget til sammen med
præmie – og udover denne – at opkræve et
inkassogebyr.
Selskabet kan ikke ophæve en tegnet
bygningsbrandforsikring på grund af
manglende præmiebetaling, men har panteret
og kan foretage udlæg for brandpræmien
med renter og andre omkostninger.
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10.11

Fornyelse og opsigelse

Forsikringen gælder, medmindre andet
fremgår af policen, for 1 år ad gangen og
fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller
selskabet opsiger den skriftlig med mindst 1
måneds varsel til hovedforfald.
Efter enhver anmeldt skade er såvel
forsikringstageren som selskabet indtil 14
dage efter erstatningens betaling, eller efter
afvisning af skaden, berettiget til skriftligt at
ophæve forsikringen med 14 dages varsel.
En eventuel bygningsbrandforsikring kan dog
ikke bringes til ophør, medmindre
forsikringstageren dokumenterer, at
forsikringen er overført til andet
forsikringsselskab, således at de eventuelle
rettighedshavere, der har tinglyst ret over
ejendommen ikke får deres retsstilling
forringet.
For bygninger, der ikke er forsvarligt indrettet
mod brandfare, samt forladte bygninger kan
forsikringen ophæves med øjeblikkelig
virkning. I forhold til de i pkt. 11.3
omhandlende rettighedshavere ophører
selskabets ansvar dog med 14 dages varsel.

10.12
Minimumsbetingelser for
bygningsbrandforsikring
Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige
de ved bekendtgørelse godkendte
minimumsbetingelser for
bygningsbrandforsikring til ugunst for
forsikringstageren og/eller for de berettigede
ifølge adkomster og hæftelser, der er tinglyst
på ejendommen.

10.13

Indeksregulering

Præmien, de angivne summer og selvrisici,
indeksreguleres hvert år, efter et for området
relevant indeks.
Såfremt en selvrisiko eller forsikringssum
bestemt af forsikringsbetingelserne, er
indeksreguleret, fremgår det umiddelbart efter
beløbet i bestemmelsen.
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