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1 Hvad omfatter forsikringen
Skurvognsforsikring er en kaskoforsikring.

2 Hvem er dækket af
forsikringen
Forsikringen dækker forsikringstager.

3 Hvor dækker forsikringen
Forsikringen dækker i Danmark.

4 Hvilke skader dækker
forsikringen
Kaskoforsikringen for skurvogne dækker,
bortset fra de anførte undtagelser, enhver
skade på den forsikrede skurvogn samt tab af
skurvognen ved tyveri eller røveri.

5 Udstrømning af vand, olie
og kølevæske
Forsikringen dækker skader ved pludselig
udstrømning (altså ikke dryp eller udsivning)
af vand, olie, kølevæske
el. lign. fra installationer eller beholdere på 20
liter. og derover.

tyveri, røveri, hærværk eller er sket under
transport på eller med andet
befordringsmiddel.
Skade, der påføres skurvognen eller dele
heraf under og i forbindelse med
bearbejdning eller behandling, medmindre
skaden skyldes kørsel eller brand.
Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning
(f.eks. tæring, rust og frostsprængning) eller
den forringelse af skurvognen, der er en følge
af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser
o.l.

7 Forsæt, spiritus, kørekort
m.v.
Kaskoforsikringen dækker heller ikke når en
skade er:
•

Forvoldt med forsæt eller ved grov
uagtsomhed, jf.
Forsikringsaftalelovens §18.

•

Forvoldt, mens skurvognen trækkes af
et køretøj, som blev ført af en person,
der var beruset, jf.
Forsikringsaftalelovens §20, og
reglerne om spirituskørsel i
Færdselslovens §53 stk. 1 eller 2.

•

Forvoldt, mens skurvognen trækkes af
et køretøj, som blev ført af en person,
der ikke havde lovbefalet kørekort,
medmindre det godtgøres, at skaden
ikke skyldes mangel på
kørefærdighed.

•

Hvis forsikringstageren ikke selv har
forvoldt de sidstnævnte 3 former for
skader, er disse dækket af
forsikringen, medmindre det
godtgøres, at forsikringstageren var
vidende om, at der forelå
omstændigheder som beskrevet eller
at hans ukendskab hertil skyldtes grov
uagtsomhed.

Forsikringen dækker ikke:
• skade opstået ved påfyldning eller
aftapning af olie og kølevæske,
• skade som følge af frostsprængning.

6 Forsikringen dækker ikke
Skade, der alene opstår i og er begrænset til
skurvognens mekaniske dele, medmindre
sådan skade er overgået skurvognen ved:
brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag,
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Har selskabet på andet grundlag end
policens måttet betale en skade, der
ikke er dækket af forsikringen, kan
beløbet forlanges refunderet
(regresret).

8 Transportudgifter
Ved skade, der er dækket af
kaskoforsikringen, dækkes rimelige
transportudgifter til nærmeste værksted,
såfremt transporten er nødvendig.
Forsikringen dækker nødvendige udgifter til
transport af køretøjet til hjemsted, hvis dette
efter tyveri eller røveri atter kommer til veje.
Transportudgifter er dog ikke dækket, hvis
forsikringstageren er sikret gennem anden
forsikring, abonnement hos redningskorps el.
lign.

9 Selvrisiko
Selvrisiko fremgår af policen.

10 Eftersyn
Selskabet har ret til at lade foretage eftersyn
af forsikringsstedet eller af de forsikrede
genstande.

11 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.
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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.

12 Udbedring af skade
Udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse
af forsikrede genstande må ikke finde sted,
før selskabet har givet sit samtykke hertil.

13 Forsikring i andet selskabet
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.

14 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,
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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.

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.

15 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.

16 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 bygningsskyndig
opmand, som i tilfælde af uoverenstemmelser
mellem vurderingsmændene træder til, og
inden for grænserne af
uoverensstemmelserne træffer afgørelser om
de punktur, om hvilke der måtte være
uenighed.
Kan vurderingsmændene ikke enes om
valget af bygningskyndig opmand, udpeges

Side 4

17 Hvordan beregnes
erstatningen
Ved skade på skurvogn, der er dækket af
kaskoforsikringen, afgør selskabet: om
skurvognen skal repareres, eller om der i
stedet skal udbetales et kontant
erstatningsbeløb.

18 Reparation
Ved reparation skal skurvognen sættes
i samme stand som før skaden.
Der ydes ikke erstatning for merudgifter ved
reparation uden for normal arbejdstid, samt
for eventuel nedsat handelsværdi som følge
af reparation.
Selskabet har ret til at bestemme, hvor
skurvognen skal repareres.

19 Kontanterstatning
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Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller
er skurvognen ved tyveri eller røveri ikke
fundet inden 30 dage efter, at selskabet har
modtaget skadesanmeldelse, ansættes
erstatningen til det beløb, en skurvogn af
tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes
for mod kontant betaling. Den skaderamte
skurvogn tilfalder selskabet.

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.

20 Flytning og risikoforandring

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.

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.

21 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.
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22 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.

23 Indeksregulering
Præmien, de angivne summer og selvrisici,
indeksreguleres hvert år, efter et for området
relevant indeks.

Såfremt en selvrisiko eller dækningssum,
bestemt af forsikringsbetingelserne, er
indeksreguleret, fremgår det umiddelbart efter
beløbet i bestemmelsen.
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