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1 Indledning
1.4 Forsikringssum
1.1 Fællesbetingelser
Disse betingelser skal sammenholdes med
din police og Thisted Forsikring A/S’
fællesbetingelser for erhvervskunder. Du kan
finde disse på www.thistedforsikring.dk under
”fanen” erhverv.

1.2 Hvem er dækket
Forsikringen dækker forsikringstageren og
enhver, der med lovlig adkomst benytter
køretøjet/maskinen eller genstanden, og
lader det benytte eller er fører af det.
Ved salg af indregistrerede køretøjer er den
nye ejer dækket indtil en ny forsikring er
oprettet, dog aldrig længere end 2 uger efter
ejerskiftet.
Forsikringen dækker ikke under reparation,
service og lignende. Dog dækkes under
kørsel i sikredes interesse.

1.3 Hvad er omfattet
Forsikringen omfatter det køretøj/maskine
eller genstand, der er specificeret i policen,
under den anvendelse som er tilladt i henhold
til Færdselslovens regler.
Fastmonteret tilbehør er omfattet af
forsikringen. Det samme gælder for
afmonteret tilbehør, når dette kun anvendes i
forbindelse med det forsikrede
køretøj/maskine eller genstand.
For radio, afspillere samt højtalere kan den
samlede erstatning højest udgøre 7.500 kr.
pr. forsikringsbegivenhed.
Forsikring omfatter ikke:
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Køretøjer m.v. som benyttes i anden
virksomhed end den i policen angivne

Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med
de summer, som er fastsat i Færdselsloven.
Omkostninger som er pådraget med
selskabets accept ved et
erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter
af idømt erstatningsbeløb, der henhøre under
forsikringen, betales af selskabet, selvom
dækningssummerne derved overskrides.
For de øvrige dækninger dækkes maksimalt
med den forsikringssum, der er nævnt på
policen eller i forsikringsbetingelserne.

2 Dækninger
2.1 Ansvarsforsikring
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.

2.1.1 Forsikringen dækker:




Sikredes erstatningsansvar for skade
forvoldt ved maskinens brug som
køretøj.
Skade påført forsikringstageren
dækkes ikke, bortset fra skade på
forsikringstagerens person, når denne
ikke er fører af køretøjet.

Endvidere dækkes ansvar forvoldt under
forskriftsmæssig anvendelse af tilkoblet
køretøj.

2.1.2 Forsikringen dækker ikke:





Skade på tilkoblet køretøj
Skade på førerens person eller ting
Skade på forsikringstagerens eller
brugerens ting.
Skade på dyr eller ting, der
transporteres i eller på det tilkoblede
køretøj.
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Skade, der sker under køretøjets
anvendelse som arbejdsmaskine,
eksempelvis skade sket under
løftearbejde eller forvoldt af
påmonteret graveredskab.
Skade, der er omfattet af lov om
fragtaftaler ved international
vejtransport.

2.1.3 Policeregres
Hvis skaden er sket under en af de
omstændigheder der står nedenfor, kan
selskabet gøre regres mod den der i
uheldsøjeblikket var fører af køretøjet samt
mod forsikringstager.
Det er dog en betingelse for regres mod
forsikringstageren, at han vidste eller burde
vide, at disse omstændigheder forelå.

2.2 Brand, tyveri og vandskade
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.

2.2.1 Brand
Forsikringen dækker skader ved brand,
kortslutning, lynnedslag og eksplosion. Som
skade ved eksplosion betragtes ikke
mekaniske uheld i motoren sket ved
eksplosion i cylindrene.

2.2.2 Tyveri
Forsikringen dækker tyveri af det forsikrede
køretøj/maskine/genstand eller dele heraf,
når der foreligger indbrudstyveri i en
forsvarligt aflåst bygning eller lokale.



Når skaden er forvoldt med forsæt
eller ved grov hensynsløshed.

Ved forsvarligt aflåst forstås, at indbruddet
var vanskeliggjort og kun muligt ved brug af
betydelig vold.



Når skaden skyldes, at køretøjet var
behæftet med sådanne mangler, at
det var uforsvarlig at benytte det.

Endvidere dækkes hærværk begået i
forbindelse med tyveri.



Når skaden er sket, mens køretøjet
blev ført af en person, der på grund af
sygdom, svækkelse,
overanstrengelse, mangel på søvn,
medicin- og medikamentmisbrug,
indtagelse af euforiserende stoffer
eller af lignende årsager befandt sig i
en sådan tilstand, at han var ude af
stand til at føre køretøjet på fuldt
betryggende måde.



Når skaden er sket, mens køretøjet
blev ført af en person, der ikke havde
gyldigt kørekort.



Når skaden er sket, mens
forsikringstageren var i
præmierestance.
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Tyveri foretaget med tillistede nøgler
betragtes som indbrudstyveri.
Tyveri begået af personer beskæftiget i
forsikringstagerens bedrift eller husholdning
er ikke omfattet af forsikringen.

2.2.3 Vand og stormskade
Forsikringen dækker følgende på det
forsikrede køretøj/maskine eller genstand:


Vandskade ved tilfældig udstrømning
af vand, olie eller kølevæske fra
sædvanlige rørinstallationer,
olietanke, varme- og køleanlæg.
Dækning for udstrømning af vand eller
olie samt vandskade som følge af
frostskade er betinget af, at vand eller
olierør er isoleret i overensstemmelse
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med gældende normer og god
håndværksskik.



Skade forårsaget af oversvømmelse
fra hav, fjord, sø eller vandløb.



Vandskade som følge af frostskader
er dækket, hvis rummet har været
tilstrækkeligt opvarmet og skaden
skyldes et tilfældigt svigt i
varmeforsyningen.



Skade forårsaget af nedbør eller
smeltevand, som trænger gennem
utætheder og åbninger, der ikke er en
umiddelbar følge af en
dækningsberettiget skade.



Vandskade opstået på grund af
oversvømmelse af forsikringsstedet
under voldsomt sky- eller tøbrud. Det
er dog en betingelse, at vandet under
normale omstændigheder kan få
afløb.



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



Skade som følge af tærede
rørinstallationer.



Tab af olie eller kølervæske.



Skader opstået ved storm, herunder
skypumper, og herved forvoldt
nedbørsskade. Det er en betingelse,
at der på bygningen kan påvises
beskadigelser, der er forvoldt ved
storm, og at skaden på de forsikrede
køretøjer/maskiner eller genstande
kan stammer derfra.
Åbne skure, halvtage, siloer under
åben himmel, åbne stakhjelme samt
konstruktioner, der er beklædt med
plastfolie, lærred o. lign. materiale
betragtes ikke som en bygning.

Forsikringen dækker ikke:


Skade forårsaget ved langsom
udsivning af vand eller væske.



Vandskade som følge af frostskade i
ejendomme, der ikke er i normal brug.



Skade forårsaget af indtrængende
vand fra tagrende og nedløbsrør.
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Skade forårsaget ved opstigning af
grundvand eller kloakvand,
medmindre skaden er en følge af
voldsomt sky- eller tøbrud.

2.3 Kørselskaskoforsikring
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.
Forsikringen dækker skader som følge af
kørselsuheld og brand jævnfør punkt 2.2.1.
Herudover dækker forsikringen anden
pludselig opstået skade på det forsikrede
køretøj/maskine eller genstand, når dette
befinder sig i en bygning, hvis skaden skyldes
en udefrakommende skade på bygningen, og
at skaden på køretøjet/maskine eller
genstanden kan henføres til denne.
Ved pludselig opstået skade forstås en
hændelse med øjeblikkelig skadegørende
virkning som f. eks. en påkørsel eller
sammenstyrtning af bygningen.

2.4 Kaskoforsikring
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.
Kaskoforsikring dækker bortset fra de nævnte
undtagelser enhver skade på det forsikrede
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køretøj/maskine eller genstand, samt tab ved
tyveri/røveri.


Skader som følge af fabrikations eller
konstruktionsfejl. Dog dækkes skader
på køretøjet eller dele heraf opstået
ved kørselsuheld. Dog ikke den
fejlbehæftede del.


Skader, der sker under
omstændigheder, der giver selskabet
ret til at gøre regres under
ansvarsforsikring jf. pkt. 2.1.3.

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



Skader i form af slitage, rust, tæring,
frostsprængning, ridser i ruder samt
skader opstået som følge af kørsel
under vand.

Skade på køretøjet/maskinen eller
genstanden, der skyldes kørsel med
hævet tippelad eller fejlbetjening af
tippeladet.



Hvis skaden ikke er forvoldt af
forsikringstageren eller køretøjets
faste bruger, er forsikringstageren
dækket af forsikringen, medmindre
det godtgøres, at han var vidende om,
at der forelå omstændigheder som
ovenfor nævnte, eller hans ukendskab
hertil skyldes grov uagtsomhed.



Har selskabet måtte betale en skade i
tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på
dækning, har selskabet regres for de
afholdte udgifter.



Skader opstået i forbindelse med
traktortræk.

Forsikringen dækker dog ikke:








på eller ved hjælp af et andet
befordringsmiddel.

Skader, der er dækket af anden
forsikring - herunder ansvarsforsikring
- eller med forsikring ligestillet
ordning.

Skader, der påføres
køretøjet/maskinen/genstanden eller
dele deraf, under og i forbindelse med
behandling eller bearbejdning,
medmindre skaden skyldes kørsel,
brand eller nedstyrtning af køretøjet
fra lift.
Forsikringen dækker dog behandling,
bearbejdning, reparation, service og
lignende, såfremt sikrede selv
foretager reparationen.
Dette gælder dog ikke, såfremt
sikrede er selvstændig reparatør.
Såfremt skaden er forvoldt ved forsæt
eller grov uagtsomhed, dækker
forsikringen ikke.
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Skader, der alene opstår i og er
begrænset til køretøjets/maskinen
eller genstandens
mekaniske/elektroniske dele (f.eks.
motor, transmission, styretøj m.v.).
Sådanne skader er dog dækket når
de er opstået ved brand, eksplosion,
kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri
og hærværk, eller sket under transport

2.5 Maskinkaskoforsikring
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.
Forsikringen dækker skader som følge af
pludselige, uforudsete og utilsigtede
påvirkninger af en hvilken som helst årsag.
Forsikringen dækker ikke:


Skade på maskinen når driftstimerne
overstiger 10.000 timer, for

Kørende Maskiner Version 20-901









mejetærskere gælder 6.000 timer.
Eller hvis maskinen/mejetærskeren er
over 10 år gammel.
Maskinen/mejetærskeren er dækket
indtil hovedforfald i det kalenderår
hvor den fylder 10 år.

Forsikringen dækker udgifter til leje af en
tilsvarende maskine i udbedringsperioden af
en dækket skade på en tegnet kørselskasko;
kasko; maskinkasko; brand; vand-og
tyveriforsikring, i henhold til
forsikringsbetingelsernes punkt. 2.2-2.5.

Skader eller tab, der skyldes gradvis
forringelse på maskindele; der skal
udskiftes som led i normal
vedligeholdelse; der omfattes af
service - eller
vedligeholdelseskontrakt; samt skader
som en leverandør eller transportør
bærer ansvaret for.

Erstatningen kan maksimalt udgøre 50.000
kr. pr. skadesbegivenhed.

Skader på maskinen, hvis der ikke
kan vises dokumentation for, at alle
serviceeftersyn på maskinen er
overholdt og udført korrekt, og en
udfyldt servicebog kan fremvises.

Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.

Skader, der skyldes mangelfuld eller
forkert vedligeholdelse som kan ligges
forsikringstageren til last.
Skader, der skyldes overbelastning,
eller at det forsikrede ikke anvendes
efter sin bestemmelse eller
konstruktion.



Skader der skyldes fejl eller mangel,
der forelå ved forsikringens tegning,
og var eller burde være
forsikringstageren eller dennes
repræsentant bekendt.



Tab i form af driftstab.



Skader opstået i forbindelse med
traktortræk.

Sparede omkostninger som for eksempel
service, vedligehold og lignende fratrækkes i
erstatningen.

2.7 Efterspændte maskiner

Forsikringen er udvidet til at omfatte en af
følgende dækninger for den/de efterspændte
maskiner, som er noteret på maskinlisten:




Kørselskaskoforsikring
Kaskoforsikring
Maskinkaskoforsikring

Se punkt 2.3-2.5 for beskrivelse af
dækningerne.
Forsikringen omfatter de maskiner, der er
nævnt i policen samt fastmonteret tilbehør.
Afmonteret tilbehør er ligeledes omfattet af
forsikringen, når dette kun anvendes i
forbindelse med den forsikrede maskine.
Brandskader er dækket jævnfør
forsikringsbetingelsernes punkt 2.2.1 når der
er tegnet kørselskaskoforsikring, hvis der ikke
er tegnet en anden brandforsikring.

2.6 Maskinafsavn
Det fremgår af policen, hvis dette punkt er
meddækket.
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3 Erstatning
Selskabet kan enten lade køretøjet/maskinen
eller genstanden reparere eller erstatte den
skete skade med en kontanterstatning.
Forsikringen dækker nødvendige
omkostninger ved køretøjets/maskinens eller
genstandens transport til nærmeste
reparatør, hvis transporten på grund af
beskadigelsen er nødvendig.
Bliver et køretøj/maskine eller genstand efter
tyveri eller røveri genfundet og skaden er
dækket af forsikringen, betaler selskabet, ud
over den skade, der eventuelt er påført, også
nødvendige omkostninger til transport til
dettes hjemsted.
De nævnte transportomkostninger er ikke
dækket, hvis udgiften er dækket af en anden
forsikring, redningsabonnement eller
lignende.
Forsikringen omfatter ikke driftstab, tidstab,
avancetab eller andet indirekte tab,
medmindre andet fremgår af policen.
Reparation:
Ved reparation skal køretøjet/maskinen eller
genstanden sættes i samme stand som før
skaden. Selskabet er berettiget til at anvise
en reparatør. Forøgede udgifter ved
reparation foretaget uden for normal
arbejdstid samt eventuel forringelse af
køretøjets handelsværdi som følge af
reparationen erstattes ikke. Forbedring af
køretøjet/maskinen eller genstanden som
følge af nødvendig udskiftning af slidte eller
tærede reservedele betales af
forsikringstageren.

værksted, erstattes med nettopriser. Skader,
som reparatøren normalt lader udføre på et
andet værksted, erstattes med det beløb,
reparatøren normalt betaler for sådanne
reparationer.
Reparationsudgiften kan ikke overstige
forsikringssummen på det skadede
køretøj/maskine eller genstand på policen.
Kontanterstatning:
Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller
bliver køretøjet/maskinen eller genstanden
ved tyveri eller røveri ikke fundet inden 4 uger
efter, at selskabet har modtaget
skadesanmeldelse, fastsættes erstatningen til
det beløb, et køretøj/maskine eller genstand
af tilsvarende alder og stand vil kunne
anskaffes for mod kontant betaling
Det skaderamte køretøj/maskine eller
genstand tilfalder selskabet.
Den opgjorte erstatning kan dog ikke
overstige forsikringssummen som er angivet i
policen.

4 Selvrisiko
Selvrisikoen fremgår af policen.

Er skaden sket efter, at køretøjet/maskinen
eller genstanden er overladt til en reparatør
og kan reparatøren ikke dokumentere at
være uden skyld i skaden, skal reparationer,
der kan udføres på den pågældendes
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