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fremgår det af policen, at dækning for lån og
leje er undtaget.

1 Hvem er dækket af
forsikringen
1.1
Forsikringen dækker forsikringstageren og de
i forsikringstagerens tjeneste værende
personer.

LANDBRUGSANSVARSFORSIKRING

2 Som ejer eller bruger af den
angivne landbrugsejendom
I erhvervet som ejer eller bruger af den til
selskabet oplyste landbrugsejendom samt
landbrugsvirksomhed:

2.4.1
Skader opstået som følge af slid under pkt.
2.4, er ikke dækket af forsikringen.

2.4.2
For skader omfattet af pkt. 2.4 gælder en
selvrisiko på 10% af skaden, dog mindst
1.123 kr. (indeksreguleret - basis 2003)
hvortil lægges en eventuel frivillig selvrisiko
der fremgår af policen.

2.5
Skader på maskiner tilhørende maskinstation
eller anden fremmed entreprenør er dækket
af forsikringen, hvis skade sker under arbejde
for sikrede og skyldes fejl eller forsømmelse
hos sikrede.

2.5.1
Efter disse regler dækkes ansvar for:

2.1
Skade tilføjet person eller ting og som
pålægges sikrede i sin egenskab af ejer eller
bruger af bygning eller grundareal, der
benyttes ved landbrugsvirksomhedens drift.

2.2
Skader på eller forvoldt af dyr, som i kortere
tid er i sikredes varetægt i forbindelse med
bedækning.

For skader omfattet af pkt. 2.5 gælder en
selvrisiko på 10% af skaden, dog mindst
1.123 kr. (indeksreguleret - basis 2003),
hvortil lægges en eventuel frivillig selvrisiko
der fremgår af policen.

2.6
Skader på person eller ting som følge af fejl
eller mangler ved landbrugsprodukter, som
sikrede har leveret direkte til privat forbruger
(stalddørssalg).

2.6.1

2.3
Skader på eller forvoldt af dyr eller ting, der er
overgivet til befordring.

2.4
Skader på landbrugsredskaber, herunder
blandt andet vogne, traktorer og
markredskaber, der i kortere tid er lånt eller
lejet til benyttelse i landbrugsvirksomheden.
Omfatter forsikringen ikke denne dækning,

Side 1

Som stalddørssalg anses endvidere salg til
anden landmand eller erhvervsdrivende som
køber landmandens produkt til anvendelse i
egen virksomhed og ikke foretager videre
forarbejdning af produktet.

2.6.2
Det er en betingelse for dækning under pkt.
2.6, at skaden ikke skyldes grov uagtsomhed,
udvist af sikrede eller andre.
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samt videregående følger af
forureningen som skyldes, at sikrede
med forsæt eller ved grov
uagtsomhed har undladt at begrænse
forurening
f. skade, der skyldes skadelige luftarter i
forbindelse med omrøring
g. udgifter, der pålægges
forsikringstageren for forebyggelse af
forurening, der ikke er konstateret
h. forurening, der er sket inden
forsikringens ikrafttræden
i. skade, der er dækket af en anden
forsikring eller garantiudsagn

2.7
Uanset om ansvar foreligger dækkes tillige
skade som sikredes dyr forvolder på
ensilagestakke udenfor forsikringsstedet og
som tilhører andre end de sikrede.

2.8 Forureningsdækning:
2.8.1
Forsikringen omfatter sikredes
erstatningsansvar for skade på person eller
ting, i forbindelse med udslip
(udstrømning/udsivning) fra stationære
beholdere omfattet af Bekendtgørelsen om
kontrol af beholdere for flydende
husdyrgødning m.m.

2.8.2
Forsikringen dækker endvidere rimelige
udgifter til opgravning, bortkørsel og
destruktion af jord, der er forurenet, samt
udgifter, der er nødvendige til afværgelse af
en umiddelbar truende skade, der vil være
omfattet af forsikringen.

2.8.3
Forsikringen dækker endvidere omkostninger
til konstatering af, om der er indtrådt en
dækningsberettiget skade, dog kun såfremt
det herved konstateres, at en sådan skade er
indtrådt.

2.8.4
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
a. skade på de sikrede eller dennes ting
b. skade som følge af synlig udsivning
c. skade som følge af udslip fra
beholder, der ikke er vedligeholdt.
Ved vedligeholdelse forstås blandt
andet, en umiddelbar udbedring af
synlige skader af
konstruktionsmæssig betydning
d. formuetab, som ikke er en følge af en
af forsikringen dækket person- eller
tingskade
e. forurening forvoldt af sikrede med
forsæt eller ved grov uagtsomhed
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2.8.5
Forsikringssummen ved forureningsskader
herunder også skader der er dækket efter
pkt. 6.9, er begrænset til 2.000.000 kr., og
udgør selskabets maksimale hæftelse pr.
forsikringsår, jf. pkt. 13.

3 Som ejer eller fører af
traktor eller motorredskab
uden nummerplader:
3.1
Forsikringen omfatter sikredes ansvar efter
færdselsloven for traktorer, mejetærskere og
motorredskaber, der lovligt anvendes uden
nummerplader.

3.2
Uindregistrerede biler er ikke omfattet af
forsikringen.

3.3
Forsikringen dækker sikrede og enhver der
med lovlig adkomst benytter eller er fører af
køretøjet. Forsikringen dækker ansvar for
skader på sikredes person, når han ikke er
fører af køretøjet.
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3.4
Selskabet har ret til at gøre regres mod
enhver, der efter Færdselsloven er ansvarlig
for skaden og har forvoldt denne forsætligt.
Selskabet forbeholder sig ligeledes regres,
ved grov uagtsomhed og i tilfælde, hvor
køretøjet med sikredes godkendelse føres af
en person, der i henhold til lovgivningen ikke
er berettiget til at føre det.

4 Som ejer eller besidder af
hunde der er
hjemmehørende på
ejendommen:
4.1

sådant ansvar er pådraget som følge af salg
af grise til opfedning.

5.1.2
Forsikringen omfatter ikke ansvar for skade
på det eller de solgte dyr.

5.1.3
Forsikringen dækker ikke ansvar som følge af
salg af dyr, som sikrede eller dennes
medhjælper vidste eller burde vide var
sygdomsramt på tidspunktet for salget.

5.1.4
Forsikringen dækker ikke ansvar, der er
pådraget som følge af transport af de levende
dyr.

Forsikringen dækker sikredes
erstatningsansvar efter Hundeloven for
hunde, der er hjemmehørende på
ejendommen og som ejes eller besiddes af
sikrede.

5.1.5 Forsikringssum

4.2

5.1.6 Selvrisiko

Forsikringen er udvidet til at omfatte skade på
figurant i forbindelse med træning af hund,
hvis ansvaret ikke er eller ville være dækket
af en anden forsikring.

Forsikringssummen fremgår af policen, og
udgør selskabets maksimale hæftelse inden
for det enkelte forsikringsår.

En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

5.2 Påkørsel på lejede bygninger

4.3

5.2.1

En eventuel frivillig-/rabatgivende selvrisiko
på policen, gælder ikke ved skader under pkt.
4.

Omfatter policen påkørsel på lejede bygninger, dækker forsikringen påkørsels-skader
på de af sikrede lejede bygninger, når skaden
er forvoldt af en af forsikrin-gen sikret person
jf. pkt. 1.

5 Tillægsdækninger:
5.2.2 Selvrisiko

5.1 Produktansvar

En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

5.1.1
Fremgår det af policen, at denne omfatter
produktansvar, dækkes sikredes
produktansvar som følge af fysisk skade på
købers/modtagers øvrige besætning, når et
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5.3 Miljøansvarsforsikring

5.3.3

5.3.1

Ansvar for andre forureningsskader end de i
pkt. 5.3.1, 1-3 nævnte, er ikke om-fattet af
denne dækning.

Fremgår det af policen, at denne omfatter
miljøansvar, dækker forsikringen ansvar for
forureningsskader, der:
1. Skyldes pludseligt udslip af forurenende stoffer, herunder olie, kemikalier,
gødning eller ensilagesaft fra beholder
eller anlæg, herunder kanaler på forsikringsstedet. Det er en betingelse
for forsikringsdækning, at stofferne
alene er beregnet til anvendelse privat
eller i sikredes landbrugsvirksomhed,
og at opbevaring er sket
forskriftsmæssigt, og for så vidt angår
kemikalier, i original emballage.
2. Sker under forskriftsmæssig transport
af gødning eller sprøjtemidler, dog
undtaget skader, der omfattes af en
for køretøjet lovpligtig forsikring.
Dækningen omfatter alene skader,
der sker under køretøjets anvendelse
som trafikmiddel.
3. Skyldes udbringning af husdyrgødning
på sikredes ejendom eller en
ejendom, hvor sikrede i henhold til
skriftlig aftale har ret til at udbringe
husdyrgødning. Det er en
forudsætning, at udbringningen
foretages af sikrede eller på dennes
foranledning, og at de til enhver tid
gældende offentlige forskrifter
overholdes.

5.3.4 Hvor dækkes:
Alene ansvar for forureningsskader forvoldt
på eller fra forsikringstagerens
landbrugsejendom er omfattet af forsikringen,
bortset fra de under pkt. 5.3.1.2 nævnte
tilfælde.

5.3.5 Forsikringssum:
5.3.6
Forsikringssummen fremgår af policen, og
udgør selskabets maksimale hæftelse inden
for det enkelte forsikringsår. Såfremt et udslip
medfører skader over flere forsikringsår
(udviklingsskader) er forsikringsdækningen
undergivet følgende dobbeltbegrænsning:

5.3.7
1. skaden skal beløbsmæssigt kunne
rummes inden for
forsikringssummerne i samtlige år,
hvor tab konstateres,
2. den samlede udbetaling for en
udviklingsskade kan ikke overstige
forsikringssummen i det år, skaden
første gang konstateres med fradrag
for, hvad der måtte blive udbetalt for
andre skader vedrørende dette
forsikringsår.

5.3.8 Øvrige vilkår:
5.3.2
Forsikringen omfatter alene ansvar for
sådanne forureningsskader, der henhører
under miljøloven. Ansvar for nuklear og
genetiske skader forvoldt af asbest er
undtaget.
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Såfremt sikredes virksomhed omfattes af
miljøministeriets bekendtgørelse om særligt
forurenende virksomhed, er det en betingelse
for forsikringsdækning, at miljøgodkendelse
foreligger. Vilkårene i miljøgodkendelsen er
en integreret bestanddel af
forsikringsvilkårene.
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5.3.9 Selvrisiko

6.7

En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

Skader forvoldt ved brug af motordrevne
køretøjer (medmindre de er omfattet af pkt.
3), eller både.

GENERELLE BESTEMMELSER

6.8

6 Generelle undtagelser:

Skader på dyr eller ting forvoldt af
sprængstoffer, udgravnings-, nedbrydningsog nedramningsarbejder samt
grundvandssænkninger i forbindelse hermed.

Forsikringen omfatter ikke:
•

6.1
Ansvar ifølge aftale eller garanti.

6.2
Skader opstået som følge af mangler eller
forsinkelse med leverede ydelser eller
produkter jf. dog pkt. 2.6 og eventuelt pkt.
5.1.1. Dog dækkes skader, der skyldes
fejludlevering.

6.3
Skader på dyr eller ting, der helt eller delvist
tilhører personer, der er sikret af forsikringen.

6.4
Skader på dyr eller ting, som sikrede har til
lån, leje, opbevaring eller i varetægt. Dog
dækkes ansvar for lånte og lejede
landbrugsmaskiner, jf. pkt. 2.4, medmindre
andet fremgår af policen.

Dog dækkes skade, forvoldt ved udeller opgravning, såfremt sikrede kan
dokumentere, at der forinden
arbejdets påbegyndelse er indhentet
tilladelse fra offentlig myndighed (hvor
dette kræves), og hos myndigheder
og ledningsejere er indhentet kortmateriale og undersøgt, hvor
ledninger, kabler og kloakker er
anbragt.

6.9
Skader på dyr eller ting forvoldt ved
forurening med olieprodukter, spildevand,
ajle, gødningsvand, ensilagesaft og lignende,
hvor opbevaring eller udledning sker i strid
med gældende forskrifter.
•

6.5

Enkeltstående uheld, hvor der ikke
kan påvises fejl eller forsømmelser
hos sikrede er dog omfattet af
forsikringen, men erstatningen herfor,
vil være omfattet af begrænsningen
der er anført i pkt. 2.8.5.

Skader på maskiner, der er leaset.

6.10
6.6
Skader på dyr eller ting, der behandles eller
bearbejdes af sikrede, eller ting, der findes i
en sådan nær forbindelse med de nævnte
ting, at der foreligger en nærliggende
mulighed for skadetilføjelse.
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Skade forvoldt ved anden virksomhed end
landbrug, medmindre policen har særlig
påtegning herom.

6.11
Formuetab, der ikke er en følge af skade på
person eller ting.

landbrugsansvar_0103 Version 0103

7 Datoforekomster:
7.1
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade
eller tab, som direkte eller indirekte, helt eller
delvist skyldes:
a. Datoforekomsters påvirkning af
funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf.
b. Tilsyn eller rådgivning om
datoforekomsters påvirkning af
funktioner i anlæg, systemer eller
kombinationer heraf.
c. 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).

7.2
Denne undtagelse omfatter alle
datoforekomster, uanset om der er tale om
datoer i forbindelse med årtusindeskifte eller
et hvilket som helst andet tidspunkt.

7.3
Ved datoforekomst forstås enhver
tidsangivelse, der baserer sig på et
kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer
som oplysning, kode, signal, eller på en
hvilken som helst anden måde i et anlæg,
system eller kombination heraf.

7.4
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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7.5
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
processer eller andet af materiel eller
immateriel karakter.

8 Aftaler om ansvar og
erstatning
8.1
Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger
af et tilsagn fra sikrede om en anden
erstatningsydelse eller om et videregående
ansvar end, hvad der følger af almindelige
erstatningsregler. Findes tilsagnet i
forsikringstagerens almindelige salgs- og
leveringsbetingelser, og har selskabet
godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet
ansvar for en af forsikringen i øvrigt omfattet
skade dog dækket.

8.2
Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet
sig ret til erstatning, dækker forsikringen ikke i
det omfang, selskabets regresret herved
begrænses, medmindre:
a. fraskrivelsen findes i
forsikringstagerens almindelige
indkøbsbetingelser, og selskabet har
godkendt fraskrivelse.
b. fraskrivelsen findes i de af
forsikringstagerens leverandør
anvendte salgs- og
leveringsbetingelser, og disses
indhold og anvendelse er i
overensstemmelse med, hvad der er
sædvanligt i et forhold som det
foreliggende.
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b. Skade forvoldt ved sikredes
benyttelse af søfartøj eller
luftfartøj
c. Skade forvoldt af sikrede som
jæger i det omfang, sådant ansvar
dækkes af jagtforsikringen
d. Nuklear skade som defineret i pkt.
1 i lov om erstatning for
atomskader (nukleare skader).

9 Geografisk
dækningsområde
9.1
Forsikringen dækker skade, som er sket
inden for det i policen angivne geografiske
område.

9.2
Skade omfattet af pkt. 2.6 eller pkt. 5.1, som
er sket uden for det i policen angivne
geografiske område, dækkes kun, såfremt
skaden er forvoldt af et produkt eller en
ydelse, som - i uændret stand - er bragt uden
for det i policen angivne geografiske område:
a. enten i ikke-erhvervsmæssigt,
privat øjemed,
b. eller i erhvervsmæssigt øjemed,
uden at sikrede havde eller burde
have kendskab hertil.

10 Afgrænsning overfor
særlige ansvarsforsikringer

11 Forsæt, grov uagtsomhed
m.v.
11.1
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade
forvoldt af sikrede med forsæt eller under
selvforskyldt beruselse.

11.2
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade,
der direkte eller indirekte er forårsaget af
benyttelse af asbest eller andre materialer i
det omfang, de indeholder asbest, uanset
mængden heraf.

11.3
10.1
Forsikringen dækker ikke ansvar for:
a. Skade forvoldt ved sikredes
benyttelse af motordrevet køretøj,
dog ikke for køretøjer omfattet af
pkt. 3. Såfremt der er tegnet
motorkøretøjsforsikring for sådant
køretøj, dækker nærværende
forsikring på policens almindelige
betingelser det ansvar, der ikke
omfattes af
motorkøretøjsforsikringen, når
køretøjet er i brug som
arbejdsredskab. Endvidere
dækkes ansvar for mindre motorredskaber, der alene anvendes til
pasning af ejendommens
udendørsarealer.
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Forsikringen dækker ikke ansvar for skade
omfattet af afsnit A (Landbrugsansvar) på
ting, når skaden skyldes sikredes grove
tilsidesættelse af elementære
sikkerhedsforanstaltninger.

11.4
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade
omfattet af pkt. 2.6 (stalddørssalg) eller pkt.
5.1 (produktansvar), såfremt:
a. skaden kan henføres til et groft
uforsvarligt forhold i forbindelse
med ledelsen af virksomheden
b. forsikringstageren eller den, hvem
det på dennes vegne påhviler at
lede virksomhedens drift, var
vidende om eller alene af grov
uagtsomhed uvidende om, at
vedkommende produkt eller
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ydelse var defekt, eller har hidført
en sådan defekt med forsæt
c. skaden skyldes, at der forsætligt
eller groft uagtsomt er givet
urigtige oplysninger om
anvendeligheden af
vedkommende produkt eller
ydelse, uanset formen for en
sådan oplysning.

Selv om et erstatningskrav, som i henhold til
pkt. 12.2 afsnit b, er rejst mod sikrede i
forsikringstiden, er anmeldt til selskabet
senest 3 måneder efter forsikringens ophør,
dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning
af de anmeldte omstændigheder modtager en
skriftlig henvendelse med krav om erstatning
som anført i pkt. 12.2 afsnit a, og anmelder
dette til selskabet senest 5 år efter
forsikringens ophør.

12 Forsikringstid

12.4

12.1
Forsikringen dækker erstatningskrav, som er
rejst mod sikrede i forsikringstiden.

Forsikringen dækker ikke skade eller tab
konstateret før den i policen angivne
ikrafttrædelsesdato eller eventuel angivet
retroaktiv dato.

12.2

12.5

Et erstatningskrav anses for rejst på det
tidligste af følgende tidspunkter:
a. det tidspunkt, hvor sikrede
modtager første skriftlige
henvendelse i anledning af en
skade eller et tab med krav om
erstatning
b. det tidspunkt, hvor
forsikringstageren eller den, hvem
det på dennes vegne påhviler at
lede virksomhedens drift, får sin
første viden om,
1. at der er indtrådt en skade
eller et tab, eller
2. at der er umiddelbar fare for,
at der vil indtræde en skade
eller et tab, som kan være
forårsaget af sikredes
handlinger eller undladelser,
produkter eller ydelser.

12.3
Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i
forsikringstiden, men som anmeldes til
selskabet mere end 3 måneder efter
forsikringens ophør dækkes ikke.
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Såfremt der på policen er angivet en
retroaktiv dato, dækker forsikringen ansvar
for skade eller tab konstateret efter retroaktivdatoen og frem til forsikringens
ikrafttrædelsesdato.
Dækningen i den omtalte periode er
begrænset til at dække i det omfang, hvori
der før denne forsikrings ikrafttræden var
forsikringsdækning. Eventuelle yderligere
begrænsninger der fremgår af denne police
eller af disse forsikringsbetingelser, vil
samtidig blive gjort gældende.

13 Forsikringssummer
13.1
Policens forsikringssummer angivet ved de
enkelte dækninger, samt ved
forureningsskader angivet i
forsikringsbetingelserne, er den højeste
grænse for selskabets forpligtelser for netop
den slags skader, overfor erstatningskrav
som efter pkt. 12 er rejst mod sikrede inden
for det enkelte forsikringsår. Selskabets
samlede hæftelse inden for det enkelte
forsikringsår, er dog begrænset til maks. at
udgøre den sum, der fremgår af policen,
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under dækningsomfang Landbrugsansvar. Af
den sum, kan erstatningen for tingska-der
dog maksimalt andrage 40%.

forsikringsbetingelserne angivne selvrisiko
under de enkelte dækninger.

14.2
13.2

Selvrisiko beregnes af:

Ved motoransvarsskader omfattet af pkt. 3,
dækkes pr. forsikringsbegivenhed med de i
Færdselslovens fastsatte erstatningssummer.

a. erstatning, inkl. renter og
omkostninger til skadelidte,
b. omkostninger, der er foranlediget
af den sikredes forsvar mod krav
fra tredjemands side.

13.3
13.4
Omkostninger ved afgørelse af
erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er
afholdt med selskabets godkendelse.
Sådanne omkostninger og renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under
forsikringen dækkes i øvrigt:
a. ved skade sket uden for Norden:
kun i det omfang,
forsikringssummerne ikke derved
overskrides.
b. ved skade sket i Norden:
fuldt ud, selv om
forsikringssummerne derved
overskrides. Er
forsikringssummerne mindre end
idømte erstatningsbeløb, dækkes
alene den forholdsmæssige del af
omkostninger og renter, som
svarer til det erstatningsbeløb,
selskabet skal betale.

13.5
Forsikringen dækker ikke omkostninger og
renter vedrørende krav, der ikke overstiger
selvrisikoen.

14 Selvrisiko
14.1
Fremgår af policen, eller
forsikringsbetingelserne. Er der valgt en
frivillig selvrisiko, lægges denne sammen
med den i policen eller
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15 Maksimumdækning for
serieskader
15.1
Skader eller tab forårsaget af samme
ansvarspådragende forhold og konstateret og
anmeldt under forsikringens løbetid betragtes
som en forsikringsbegivenhed. Policens
forsikringssummer i det år, hvori første skade
eller tab af denne art konstateres, med
fradrag af, hvad der måtte være udbetalt i
anledning af andre skader eller tab, udgør
den højeste grænse for selskabets
forpligtelse vedrørende sådanne skader eller
tab, uanset om skaderne eller tabene
konstateres i et eller flere forsikringsår.
Dækning ydes i øvrigt kun inden for de i pkt.
12 fastsatte grænser.

16 Anmeldelse af forandringer
16.1
Såfremt der sker ændringer i den i policen
anførte risiko, skal dette uden ophold
anmeldes til selskabet, der da træffer
bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår
forsikringen kan fortsætte.

16.2
Yderligere anmeldelsespligt, fremgår af
fællesbetingelserne pkt. 9.

landbrugsansvar_0103 Version 0103

16.3

18.2

Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter
selskabet i skadetilfælde kun på de vilkår og i
det omfang, i hvilket det mod den aftalte
præmie ville have fortsat forsikringen, hvis
forandringen havde været det bekendt.
Selskabet hæfter dog ikke for skade
omfattende pkt. 2.6 eller pkt. 5.1, hvis skaden
er forvoldt af andre produkter eller ydelser
end de der normalt henhører under
landbrugsdrift, eller hvis skaden er indtrådt
uden for det i policens angivne
dækningsområde, jf. pkt. 9.

Præmieregulering foretages hvert år pr.
hovedforfaldsdato, og forsikringstageren er
pligtig at indsende reguleringsskema påført
de nødvendige oplysninger inden en
nærmere fastsat frist.

17 Anmeldelse af skade

18.3
Efterkommer forsikringstageren ikke så-dan
anmodning, er selskabet berettiget til at
fastsætte præmien efter skøn.

18.4
På forlangende af selskabet er
forsikringstageren pligtig at godtgøre
rigtigheden af opgivelserne til brug ved præmiereguleringen.

17.1
Såfremt erstatningskrav rejses eller formodes
at ville blive rejst, skal det uden ophold
anmeldes til selskabet.

17.2
Anerkendelse af erstatningspligt og
godkendelse af erstatningskrav må kun ske
med selskabets samtykke, og selskabet
træffer i øvrigt bestemmelse om sagens
Behandling.

19 Værneting og lovvalg
19.1
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres
efter dansk ret ved danske domstole.

20 Fællesbetingelser for
Thisted Forsikring A/S

17.3
I det omfang, selskabet har udredet en
erstatningsydelse, indtræder det i enhver
henseende i sikredes eventuelle krav mod
tredjemand.

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.

18 Præmieregulering
18.1
Forsikringen er tegnet med præmieregulering, og den anførte præmie betragtes som et
præmieforskud, der kan reguleres ved hver
hovedforfaldsdag.
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