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2.2.6

1 Hvem er dækket af
forsikringen
1.1 Forsikringstager
Sikret er forsikringstageren i sin egenskab af
ejer eller bruger af det forsikrede løsøre.

Besætning eller dyr, der er dækket ved særlig
husdyrforsikring eller anden forsikring.

2.2.7
Aflivede pelsdyr og pelsdyrskind medmindre
andet fremgår af policen.

2.3 Avl/produktion:

2 Hvad er omfattet af
forsikringen

2.3.1

2.1 Løsøre

2.3.2 Forsikringen dækker ikke:

Forsikringen omfatter sikredes løsøre, der
henhører under eller anvendes i den i policen
beskrevne landbrugsvirksomhed. Ved løsøre
forstås følgende (medmindre andet er anført i
policen):

2.2 Besætning:

Avl, herunder avl på rod eller mark.

2.3.3
Skade på avl på rod og mark forårsaget ved
afbrænding af halm på egne marker.

2.4 Læhegn
2.4.1

2.2.1
Landbrugsbesætning, herunder pelsdyr.

Forsikringen omfatter brandskade på
sikredes læhegn.

2.2.2

2.4.2 Forsikringen dækker ikke:

Ved tyveriskader iht. pkt. 5.1, er ungdyr af
pelsdyr tidligst medforsikret fra 6 uger efter
fødslen.

2.4.3

2.2.3
Heste og fjerkræ er dog højest forsikret for i
alt kr. 100.000, medmindre andet fremgår af
policen.

2.2.4 Forsikringen dækker ikke:
2.2.5
Dyr, der normalt ikke henregnes til almindelig
landbrugsbesætning, herunder vildt samt dyr,
der hører til anden virksomhed end
landbrugsvirksomhed.
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Skade forårsaget ved afbrænding af halm
eller lignende på sikredes egne marker,
medmindre afbrænding foregår i
overensstemmelse med de regler, som
myndighederne har opstillet.

2.5 Landbrugsprodukter:
2.5.1
Produktbeholdninger det vil sige, foder,
gødning, kemikalier, udsæd m.v. samt olie og
brændstof til driftsmidler, beholdninger af
medicin til husdyr samt andre varer, der
stammer fra eller anvendes i
landbrugsvirksomheden.
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Materialer f.eks. indhegningsmaterialer og
byggematerialer, dog kun såfremt der er tale
om småreparationer.

øvrigt, hvor de forsikrede genstande
midlertidigt befinder sig som led i forsikredes
almindelige landbrugsbedrift uden at dette
skyldes udleje.

2.6 Redskaber og ikke selvkørende
maskiner:

Hvilke skader er omfattet af
forsikringen

2.5.2

2.6.1
Maskiner, landbrugsvogne og
landbrugsredskaber, samt fast tilbehør og
reservedele til disse.

2.6.2

4 Brandforsikringen omfatter:
Fremgår det af policen, at der er tegnet
brand, dækker forsikringen direkte skade, der
påføres de forsikrede genstande ved:

Driftsinventar og håndværktøj.

2.6.3 Forsikringen dækker ikke:
2.6.4
Maskiner eller driftsinventar, der er
medforsikret under bygningsbrand eller
anden bygningsforsikring.

2.7 Mindre selvkørende maskiner:

4.1 Brand
4.1.1
Brand, det vil sige, ild (flammer), der er ude af
kontrol udenfor almindeligt ildsted.
Forsikringen dækker dog ikke svidning,
forkulning, overophedning eller smeltning
f.eks. på grund af gløder fra tobaksrygning
eller andet.

2.7.1
Forsikringen omfatter mindre selvkørende
maskiner, hvis dagsværdi maksimalt udgør
50.000 kr. pr. stk., samt fast tilbehør og
reservedele til disse.
2.7.1.1
Som mindre selvkørende maskiner betragtes
havetraktorer, fodervogne o.lign. og ikke
traktorer, gravemaskiner, mejetærskere m.fl.

2.7.2
Dog dækkes ikke såfremt disse maskiner er
omfattet af anden forsikring.

3 Hvor dækker forsikringen

4.1.2 Undtagelser:
4.1.3
Skade på genstande, der for at opvarmes,
koges, stryges, tørres, røges eller lignende,
udsættes for ild eller varme, og derved
kommer i brand eller beskadiges.

4.2 Lynnedslag
4.2.1
Lynnedslag, det vil sige, hvor der på
forsikringsstedet kan påvises skade på
bygningsdel eller løsøre, og denne skade er
en direkte følge af elektrisk varme- eller
kraftpåvirkning i forbindelse med
lynstrømmens afledning til jord.

3.1 Dækningsområde
Forsikringen dækker på det i policen anførte
forsikringssted, samt overalt i Danmark i
Side 2
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4.2.2 Undtagelser:
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4.2.3
Skade foranlediget ved kortslutning i disse
eller andre rent elektriske fænomener, hvortil
også henregnes induktion fra elektrisk uvejr medmindre skaden har ildsvåde til følge eller
er en følge af ildsvåde, eller
kortslutningsskade er medforsikret ifølge
policen.

4.5 Eksplosion
4.5.1
Eksplosion, hvorved forstås en hurtig
fortløbende kemisk proces, hvorved der
under varmeudvikling dannes luftformige
produkter, som indtager et meget stort
rumfang i forhold til det oprindelige rumfang.

4.3 Direkte el-skade på besætning

4.6 Sprængning

4.3.1

4.6.1

Direkte skade som følge af elektriske stød
ved berøring af bygningsdele eller løsøre, der
ved en fejl er blevet strømførende, eller som
følge af fejlstrøm i elektriske hegn.

Sprængning af dampkedler og autoklaver,
hvorved der sker en pludselig og utilsigtet
udligning af forskelligt lufttryk i og udenfor
beholderen.

4.3.2 Undtagelser:

4.6.2 Undtagelser:

4.3.3

4.6.3

Skade på besætning, der skyldes nedfaldne
høj- eller lavspændingsledninger.

4.3.4
Skade, der skyldes forud påpegede mangler,
eller konstaterede men ikke rettede fejl ved
installationer og brugsgenstande.

4.3.5
Skade, der skyldes installationernes
manglende vedligeholdelse.

Sønderrivning af andre årsager, såsom
materialesvigt eller indvirken af
centrifugalkraft, væsketryk eller istryk er ikke
sprængning.

4.7 Pludselig opstået tilsodning
4.7.1
Pludselig opstået tilsodning fra
forskriftsmæssigt indrettet anlæg til
rumopvarmning.

4.4 Røgskade på pelsdyr

4.8 Luftfartøjer

4.4.1

4.8.1

Røgskade på pelsdyr, uanset om røgen
kommer fra den forsikrede ejendom, fra
naboejendommen som følge af ildebrand
eller som følge af afbrænding af f.eks. halm.
Det er dog en forudsætning, at afbrænding
der foretages af forsikringstageren eller
dennes personale, foregår i
overensstemmelse med de regler, som
myndighederne har opstillet.
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Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke
skade forårsaget af medførte sprængstoffer.

4.9 Slukning
4.9.1
Skade der i forbindelse med brand påføres
de forsikrede genstande ved slukning,
nedrivning eller anden forsvarlig
foranstaltning for at forebygge eller begrænse
skaden.
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TILLÆGSDÆKNING UNDER
BRAND:
4.10 Kortslutning (Tillvalgsdækning)
4.10.1
Fremgår det af policen, at denne omfatter
kortslutning, dækker forsikringen kortslutning
eller andre rent elektriske fænomener, hvortil
også henregnes induktion fra elektrisk uvejr,
på elektrisk materiel der omfattes af
løsøreforsikringen.

4.10.2 Forsikringen dækker ikke:
4.10.3
Kortslutningsskade som følge af, at
genstandene anvendes i strid med
stærkstrømsreglementet.

4.10.4
Kortslutningsskade som følge af
fejlkonstruktion, fejlmontering, mekanisk
ødelæggelse, manglende vedligeholdelse,
slid og tæring.

4.10.5
Skade, der er omfattet af leverandør- eller
forhandlergaranti.

4.10.6 Selvrisiko
En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

4.11 Elsvigt (Tilvalgsdækning)
4.11.1
Fremgår det af policen, at denne under
branddækningen omfatter el-svigt, dækkes
tab af eller skade på forsikredes besætning
ved ventilations- eller opvarmningssvigt, når
årsagen hertil er:

4.11.2
1. Afbrydelse af el-forsyning til
ejendommen, som følge af skade på
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elværk, el-anlæg samt ledningsnet,
eller
2. maskinhaveri, hærværk og/eller børns
leg, samt svigt i ejendommens
elektriske installationer, herunder
utilsigtet afbrydelse af strømmen.

4.11.3 Forsikringen dækker ikke tab eller
skade:
4.11.4
Der skyldes slitage, fejlkonstruktion,
fejlmontering eller manglende vedligeholdelse
af de tekniske installationer,

4.11.5
der kan henføres til forud bestående sygdom
i besætningen,

4.11.6
der kan henføres til manglende kontrol med
eller afprøvning af alarm- og
nødstrømsanlæg,

4.11.7
der måtte være dækket af anden forsikring
eller erstatningsordning,

4.11.8
for hvilken der kan gøres erstatningskrav
gældende mod fabrikant eller leverandør,

4.11.9
som direkte eller indirekte skyldes
datoforekomsters påvirkning af funktioner i
anlæg, systemer eller kombinationer heraf.
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.
Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt
og enhver anden fysisk genstand eller gruppe
af genstande, uanset om de har karakter af
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fast ejendom eller løsøre, herunder - men
ikke begrænset til - EDB-hardware,- software
eller integreret elektronik (herunder
mikroprocessorer og chips).
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 materiel eller immateriel
karakter.

4.11.10

Sikkerhedsforskrifter:

4.11.11
Det er en betingelse for forsikringens
dækning, at de sikkerhedsforskrifter der
fremgår af policen.

4.11.12

Selvrisiko

En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

5 Tyveriforsikringen omfatter:
Fremgår det af policen, at denne omfatter
tyveri, dækker forsikringen direkte skade, der
påføres de forsikrede genstande ved:

5.1 Tyveri

5.1.4
Tyveri af brændstof dækkes kun, hvis tyveriet
sker fra aflåst tank.

5.1.5
Det er en forudsætning, at afhøstet korn og
frø afhentes uden unødig udsættelse.

5.1.6
Det er en forudsætning for dækning af tyveri,
at forsikrede udviser almindelig
agtpågivenhed og omtanke, herunder at
selvkørende maskiner ikke efterlades under
åben himmel med startnøgle i.

5.1.7
Forsikringen dækker ikke:
1. Skader forvoldt af dyr
eller fugle.
2. Bortløbne dyr.
3. Glemte, tabte eller
forlagte genstande.
4. Tyveri begået af
personer beskæftiget i
forsikringstagerens
bedrift eller husholdning.

TILLÆGSDÆKNING UNDER TYVERI:

5.2 Tyveri af døde dyr/skind fra
pelsdyr (Tilvalgsdækning)

5.1.1
Forsikringen dækker tyveri fra
forsikringsstedet som anført i pkt. 3.1, samt
hærværk i forbindelse hermed.

5.1.2
For pelsdyrfarme er det en forudsætning, at
farmens indhegning opfylder myndighedernes
forskrifter.

5.1.3
Dækning for tyveri af korn og frø, i sække,
containere og siloer under åben himmel, er
begrænset til maks. 25.000 kr.
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5.2.1
Fremgår det af policen, at der er tegnet
dækning for tyveri af døde dyr eller skind fra
pelsdyr, dækker forsikringen tyveri begået
ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning, på det
i policen anførte forsikringssted.

5.2.2
Indbrudstyveri foreligger, når tyven ved vold
mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede
nøgler har skaffet sig adgang til bygning,
aflåsede lokaler, lofts- og kælderrum, er
kommet ind gennem åbninger der ikke er
beregnet til indgang, eller stjæler ting gennem
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åbninger, som han umiddelbart forinden har
frembragt.

5.2.3
Det er en forudsætning for selskabets
erstatningspligt, at de sikringskrav der
fremgår af policen er opfyldt.

5.2.4 Selvrisiko
En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

b. at optøning af frosne rørledninger kun
foretages af autoriserede fagfolk,
samt
c. at røranlæg med dertil hørende
installationer holdes forsvarligt
vedlige, samt er isoleret i
overenstemmelse med gældende
normer og god håndværksskik.

6.1.4

Undtagelser:

Forsikringen omfatter ikke skade ved:

6 Vandskadeforsikringen
omfatter:
Fremgår det af policen, at denne omfatter
vand, dækker forsikringen direkte skade, der
påføres de forsikrede genstande ved:

6.1 Vandskade
6.1.1

a. langsom udsivning af vand,
b. vand fra tagrender eller nedløbsrør fra
sådanne,
c. bygge- og reparationsarbejder,
herunder reparation eller ændring af
rør- og varmeanlæg, i det omfang
skaden kanfordres erstattet hos
andre,
d. vandskade som følge af frostskade i
ejendomme, der ikke er i normal brug,
e. skade som følge af tærede
rørinstallationer,
f. skade opstået under påfyldning af,
eller aftapning fra akvarium,
svømmebassiner og lignende.

Forsikringen dækker skade, der forvoldes af
vand ved tilfældig udstrømning fra
sædvanlige rørinstallationer, wc-cisterner,
kummer, badeindretninger, anlæg til
opvarmning og luftkonditionering og
spildevandsledninger.

6.1.5 Oversvømmelse

6.1.2

6.1.6

Selskabets erstatningspligt er betinget af, at
forsikringstageren i det omfang det er ham
muligt, drager omsorg for, at der i
frostperioder sker behørig lukning af
vandtilførsel og tømning af rør og
varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere
og wc-cisterner, når disse ikke benyttes.

Forsikringen dækker skade forvoldt af vand,
herunder voldsomt skybrud eller voldsomt
tøbrud, som ikke kan få normalt afløb og
derfor oversvømmer de af forsikringstageren
benyttede lokaler eller stiger op gennem
afløbsledninger.

6.1.7 Undtagelser:
6.1.3
Selskabets erstatningspligt er endvidere
betinget af,
a. at de under pkt. 6.1.1 nævnte anlæg i
uopvarmede bygninger til stadighed
holdes tømte, så de ikke kan fryse

Side 6
0103

6.1.8
Forsikringen dækker ikke skade ved
oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller
vandløb.

6.2 Olie og kølevæske
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6.2.1
Forsikringen dækker skade forvoldt af olie
eller kølevæske, der tilfældigt strømmer ud
fra olietanke, oliefyr, køleskab eller
køleanlæg.

TILLÆGSDÆKNING UNDER
VAND:
6.4 Botulisme og gyllegasforgiftning
(Tilvalgsdækning)

6.2.2 Undtagelser:
6.4.1
6.2.3
Forsikringen dækker ikke:
a. skade ved langsom udsivning
b. skade på varer i fryse- og kølerum
c. skade i forbindelse med påfyldning og
aftapning af olie og kølevæske
d. tab af olie og kølevæske

Fremgår det af policen under
vanddækningen, at der er tegnet botulisme
og gyllegasforgiftning, omfatter forsikringen
direkte tab hos sikredes kvæg eller svin som,
skal dyrlægebehandles/dør eller må aflives
som følge af botulisme (pølseforgiftning) eller
gyllegasforgiftning.

6.4.2

6.3 Storm
6.3.1
Forsikringen dækker den skade, der
forvoldes ved storm og skypumpe. Ved storm
forstås mindst vindstyrke 8 eller en
vindhastighed på mindst 17,2 m pr. sekund.
Forsikringen omfatter også en eventuel
samtidig forvoldt nedbørsskade.

Forsikringstageren har bevisbyrden for, at
tabet skyldes en sygdom eller en forgiftning,
der er omfattet af forsikringen.

6.4.3
Forsikringen dækker tillige sikredes tab som
følge af, at foder eller mælk må kasseres som
følge af en begivenhed, der udløser
erstatning på forsikringen.

6.3.2

6.4.4

Forsikringen omfatter kun løsøre beroende i
bygninger (dog ikke åbne skure, halvtage,
siloer under åben himmel, åbne stakhjelme
samt konstruktioner, der er beklædt med
lærred, plastfolie eller lignende), og det er en
betingelse, at der på bygningen kan påvises
beskadigelser forvoldt ved storm eller
skypumpe, og at skaden på løsøret kan
henføres til bygningsbeskadigelsen.

6.4.5

Tab som anmeldes til selskabet mere end 3
måneder efter forsikringsperiodens ophør,
erstattes ikke.

Forsikringen dækker alene tab, der overstiger
erstatningskravet mod Mejeribrugets
Kvægerstatningsordning.

6.4.6 Forsikringsssum
6.3.3 Undtagelser:

Forsikringssummen fremgår af policen.

6.3.4

6.4.7 Selvrisiko

Forsikringen dækker ikke skade ved
oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller
vandløb.

En eventuel selvrisiko fremgår af policen.
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7 Færdselsskadedækning
Denne dækning er kun gældende, såfremt
der på skadestidspunktet er tegnet dækning
for brand-, tyveri- og vandskader på policen.
Forsikringen dækker alene direkte skade, der
påføres de forsikrede genstande ved:

7.1 Færdselsskade
Forsikringen omfatter skade på besætning
som følge af påkørsel med motorkøretøj.

7.1.1
Forsikringen omfatter ikke:
1. Skade forvoldt med sikredes egne
køretøjer.
2. Skade forvoldt med køretøj, som
sikrede er fører af.
3. Skade opstået under transport af
besætning.

8.1.3
Forsikringen dækker tab af dækningsbidrag i
forbindelse med skade, der er omfattet af:
1. Løsøreforsikringen
2. Skade der sædvanligvis er dækket af:
a. bygningsbrandforsikring,
b. stormskade- eller anden
bygningsskadeforsikring,
c. forsikring for selvkørende
maskiner.

8.1.4 Forsikringen dækker ikke:
8.1.5
Driftstab fra anden virksomhed end
landbrugsvirksomheden.

8.1.6
Forøgelse af driftstab af andre årsager, end
de under pkt. 8.1.3 nævnte.

8.1.7
7.1.2 Selvrisiko
En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

8 Drifttabsforsikringen
omfatter:

Erstatning ydes ikke for den forøgelse af
driftstabet, der skyldes strejke, lock-out, eller
forsinkelse af virksomhedens genoptagelse,
som følge af forbedringer, udvidelser,
offentlige påbud eller lignende.

8.1.8

Fremgår det af policen, at der er tegnet
drifttabsforsikring omfatter denne følgende:

Er driftstabsforsikringen tegnet som 1. risiko,
fremgår det af policen, og selskabet kan ikke
gøre underforsikring gældende jf. pkt. 10.2.

8.1 Driftstab

8.1.9 Dækningsperioden:

8.1.1
8.1.2

8.1.10

Forsikringen dækker - i den i policen anførte
dækningsperiode - forsikringstagerens tab
ved nedgang i eller bortfald af indtjeningen.

Dækningsperioden fremgår af policen, er den
periode der uden unødig forsinkelse medgår
til genoprettelse af normal drift.
Dækningsperioden udgør den tidsmæssige
grænse for selskabets erstatningspligt.

Forsikringen dækker således det mistede
dækningsbidrag.
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TILLÆGSDÆKNING UNDER
DRIFTSTAB:
8.2 Leverandør /aftager
(Tilvalgsdækning)

8.3.2
Det er en betingelse for erstatning, at
reinfektion eller salgsstop skyldes udefra
kommende personers eller tings adgang til
besætningen ved sluknings- eller
redningsaktiviteter i forbindelse med en
dækket skade.

8.2.1
Fremgår det af policen, at der er tegnet
leverandør/aftager, ydes tillige - på vilkår som
sikredes driftstabsforsikring i øvrigt erstatning for driftstab, der opstår på grund
af, at sikredes leverandører eller aftagere
bliver ramt af en skade, der er eller ville være
omfattet af en på sædvanlige betingelser
tegnet bygnings- eller løsøreforsikring.

8.3.3
Forsikringen dækker ikke tilfælde af
reinfektion med lus eller skabmider.

8.3.4 Forsikringssum
Forsikringssummen fremgår af policen.

8.3.5 Selvrisiko
8.2.2

En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

Forsikringen dækker på 1. risikobasis jf. pkt.
10.3 og maks. i 36 måneder.

8.4 El-svigt (Tilvalgsdækning)

8.2.3

8.4.1

Hvis produktionen hos en leverandør eller
aftager ikke genoptages i samme omfang
efter skaden, betales alene erstatning i det
tidsrum, der ville være medgået til at
genoprette den bygnings- eller løsøreskade,
der har medført driftstabet.

Fremgår det af policen, at der under
driftstabsforsikringen er tegnet dækning for
el-svigt, omfatter forsikringen ligeledes
driftstab som følge af skader beskrevet under
pkt. 4.11. Undtagelser samt
sikkerhedsforskrifter nævnt i pkt. 4.11, vil
også være gældende.

8.2.4 Forsikringssum:
Forsikringssummen fremgår af policen.

8.4.2

8.2.5 Selvrisiko:

Medmindre andet er angivet i policen,
dækkes driftstab i en periode af 12 måneder
efter, at skaden er konstateret.

En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

8.3 Reinfektionsdækning
(Tilvalgsdækning)
8.3.1
Såfremt driftstabsforsikringen ifølge policen
er udvidet med reinfektionsdækning, ydes
tillige erstatning for direkte og indirekte tab
som følge af reinfektion af sygdomme, som
defineret i SPF/MS kontrakt eller salgsstop.
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8.4.3
Erstatningen opgøres til den fortjeneste
forsikringstageren har mistet som følge af
skaden.

8.4.4
Ved beregningen anvendes de i pkt. 13.2.2
nævnte principper.
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8.4.5

9.1 Anden pludselig skade

Rimelige omkostninger, som er afholdt i
dækningsperioden til begrænsning af
driftstabet, erstattes af selskabet.

9.1.1

Det er en betingelse for forsikringens
dækning, at ejendommen på
skadestidspunktet var i drift som
landbrugsejendom.

Er der i henhold til policen tegnet dækning for
anden pludselig skade, dækker forsikringen
anden pludselig skade på de forsikrede
løsøregenstande beroende i bygningen,
såfremt skaden skyldes en udefra kommende
skade på bygningen samt at skaden på
løsøregenstanden kan henføres hertil.

8.4.7 Forsikringssum:

9.1.2

Forsikringssummen er begrænset til maks. at
udgøre 50% af den tegnede driftstabssum på
skadestidspunktet jf. policen.

Ved pludselig skade forstås en hændelse
med øjeblikkelig skadegørende virkning,
hvilket betyder, at både skadens årsag og
skadens virkning skal være pludselig.

8.4.6

8.4.8 Selvrisiko:
En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

9.1.3 Forsikringen omfatter ikke:

8.5 Botulisme og gyllegasforgiftning
(Tilvalgsdækning)

9.1.4

8.5.1
Er der under driftstabsforsikringen tegnet
dækning for botulisme og gyllegasforgiftning,
omfatter forsikringen ligeledes driftstab som
følge af skader beskrevet under pkt. 6.4.

Skade, der skyldes bygningens manglende
vedligeholdelse, eller er en følge af
bygningens fejlkonstruktion.

9.1.5
Skade som følge af overbelastning af
bygningen med f.eks. avl, produkter,
maskiner eller lignende.

8.5.2
Forsikringen omfatter alene driftstab, der
vedrører de første 90 dage efter skadens
konstatering. Tab som anmeldes til selskabet
mere end 3 måneder efter
forsikringsperiodens ophør erstattes ikke.

9.1.6
Skade, der er omfattet af leverandør- eller
håndværkergaranti.

9.1.7

Forsikringssummen fremgår af policen.

Skader som er undtaget i medfør af andre
bestemmelser i policen eller i
forsikringsbetingelserne.

8.5.4 Selvrisiko

9.1.8 Forsikringssum og selvrisiko

En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

Forsikringssum samt en eventuel selvrisiko
fremgår af policen.

9 GENERELLE
TILLÆGSDÆKNINGER:

9.2 Haglskade

8.5.3 Forsikringssum
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9.2.1
Fremgår det af policen, at der er tegnet
dækning for haglskade, omfatter forsikringen
tab som følge af haglskade på markafgrøder.

9.2.2
Alene skader, der beviseligt er forvoldt af
hagl, er dækket.

9.2.3
Det er en forudsætning for dækning, at
•
•
•

afgrøder høstes, når de er egnet
hertil,
skaden udgør mere end 5% af det
forventede udbytte,
forsikringstager efter bedste evne
forsøger at begrænse tabet, herunder
at pløje og omså, såfremt dette er
muligt og forsvarligt. I sådanne
tilfælde erstattes udgifter til omsåning.

9.2.4 Hvor dækker forsikringen
Forsikringen dækker ejendommens arealer,
som angivet i hektar på policen.

9.2.8.1
En skade kan i intet tilfælde erstattes med
større beløb end afgrødens værdi på
skadestidspunktet.
9.2.8.2
Erstatning fastsættes for korn, roer, kartofler
og frø efter markedsprisen afhængig af om
der er tale om et produkt til salg eller til eget
brug. Fra markedsprisen fradrages eventuelle
sparede udgifter til f.eks. tørring og rensning.

9.2.9 Underforsikring
Såfremt det under skadeopgørelsen viser sig,
at ejendommen omfatter større areal end
angivet i policen, ydes der kun
forholdsmæssig erstatning, medmindre andet
fremgår af policen.

9.2.10 Selvrisiko
En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

9.3 Kasko for ikke selvkørende
maskiner

Forsikringen dækker alene skader som er
sket i tidsrummet fra 1. april til og med 31.
oktober, begge dage inklusive.

Såfremt det fremgår af policen, er
forsikringen udvidet til at omfatte følgende
dækninger for ikke selvkørende maskiner:
• Kørselskasko,
• Kasko, eller
• Maskinkasko

9.2.6 Hvad er dækket af forsikringen

9.3.1

Dækningen omfatter korn, roer, kartofler og
frø, medmindre andet fremgår af policen.

Forsikringen omfatter de maskiner der er
nævnt i policen, samt fastmonteret tilbehør.
Afmonteret tilbehør er ligeledes omfattet af
forsikringen, når dette alene anvendes i
forbindelse med det forsikrede køretøj.

9.2.5 Hvornår dækker forsikringen

En dækningsberettiget skade under
haglskadedækningen medfører ikke ret til
dækning for eventuelt driftstab.

9.2.7 Anmeldelse
I tilfælde af skade skal forsikringstager
anmelde denne direkte til selskabet inden 72
timer efter at skaden er sket.

9.4 Kørselskasko
9.4.1
Forsikringen dækker skader som følge af
kørselsuheld.

9.2.8 Opgørelse
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9.4.2
Herudover dækker forsikringen anden
pludselig opstået skade på det forsikrede
køretøj, når dette var beroende i bygning,
såfremt skaden skyldes en udefra kommende
skade på bygningen, og at skaden på
køretøjet kan henføres hertil.

kørsel, brand eller nedstyrtning af køretøjet
fra lift.

9.5.7
Forsikringen dækker dog behandling,
bearbejdning, reparation, service og lignende,
såfremt sikrede selv foretager reparationen:

Ved pludselig opstået skade forstås en
hændelse med øjeblikkelig skadegørende
virkning som f.eks. ved påkørsel eller
sammenstyrtning af bygningen.

9.5.7.1
Dette gælder dog ikke, såfremt sikrede er
selvstændig reparatør. Såfremt skaden er
forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed,
dækker forsikringen ikke.

9.4.3

9.5.8

Brandskader som er omfattet af disse
forsikringsbetingelser pkt. 4.1 - 4.8 er
ligeledes dækket når der er tegnet
kørselskasko.

9.5 Kaskoforsikring
9.5.1
Kaskoforsikring dækker enhver skade på det
forsikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved
tyveri/røveri.

Skader, der alene opstår i og er begrænset til
køretøjets mekaniske/elektriske dele (f.eks.
motor, transmission, styretøj m.v.) - sådanne
skader omfattes dog, hvis de er overgået
køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning,
lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk, eller
sket under transport på eller ved hjælp af et
andet befordringsmiddel.

9.5.9

9.5.2 Undtagelser:

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

9.5.3

9.5.10

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

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

9.5.4

9.5.11

Skader, der sker under omstændigheder, der
giver selskabet ret til at gøre regres.

Skade på køretøjet, der skyldes kørsel med
hævet tippelad eller fejlbetjening af
tippeladsanordning.

9.5.5
Skader i form af slitage, rust, tæring,
frostsprængning, ridser i ruder samt skader
opstået som følge af kørsel under vand.

9.5.6
Skader, der påføres køretøjet eller dele heraf,
under og i forbindelse med behandling eller
bearbejdning, medmindre skaden skyldes
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9.5.12
Såfremt 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.
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9.7.1
9.5.13
Har selskabet måtte betale en skade i tilfælde
hvor sikrede ikke har krav på dækning, har
selskabet regres for de afholdte udgifter.

Forsikringssummen fremgår af policen, og
udgør selskabets maksimale hæftelse. Der
gøres således ikke underforsikring gældende.

9.8 Selvrisiko:
9.6 Maskinkaskoforsikring
9.6.1
Forsikringen dækker skader som følge af
pludselige, uforudsete og utilsigtede
påvirkninger af en hvilken som helst årsag.

9.6.2
Brandskader som er eller kunne være
omfattet af en på almindelige danske
betingelser tegnet brandforsikring, er dog ikke
omfattet af forsikringen.

9.6.3
Forsikringen dækker ikke skade eller tab
• der skyldes gradvis forringelse,
• der rammer maskindele, der skal
udskiftes som led i normal
vedligeholdelse,
• der omfattes af service - eller
vedligeholdelseskontrakt eller for
hvilken en leverandør eller transportør
bærer ansvaret,
• der skyldes mangelfuld
vedligeholdelse for så vidt dette kan
lægges forsikringstageren til last,
• der skyldes overbelastning, eller at
det forsikrede ikke anvendes efter sin
bestemmelse eller konstruktion,
• der skyldes fejl eller mangel, der
forelå ved forsikringens tegning og var
eller burde være forsikringstageren
eller dennes repræsentant bekendt,
• i form af driftstab.

9.7 Forsikringssum for ikke
selvkørende maskiner, uanset
dækning:
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En eventuel selvrisiko fremgår af policen.

10 Forsikringsværdi for løsøre:
10.1 Værdien
I forsikringsværdien medregnes værdien af
alt løsøre, der er forsikret under policen.

Fastsættelse af forsikringsværdien:
10.1.1 Besætning
Værdien fastsættes til genanskaffelsespriser.

10.1.2 Avl/produkter
Værdien af avl fastsættes til salgsprisen med
fradrag for sparede omkostninger.
Værdien af produkter fastsættes til
genanskaffelsesprisen.
Værdien af avl og produkter forudsættes
fastsat på det tidspunkt, hvor beholdningerne
er størst.

10.1.3 Læhegn
Disse er automatisk medforsikret, og indgår
ikke i løsøresummen på policen.

10.1.4 Ikke selvkørende maskiner og
redskaber
Værdien af ikke selvkørende maskiner
fastsættes til dagsværdi, hvorved forstås
genanskaffelsesprisen med rimelige fradrag
for alder, brug, nedsat anvendelighed eller
andre omstændigheder.
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10.1.5 Selvkørende maskiner
Værdien af selvkørende maskiner fastsættes
til dagsværdi, hvorved forstås
genanskaffelsesprisen med rimelige fradrag
for alder, brug, nedsat anvendelighed eller
andre omstændigheder.

10.1.6 Driftsinventar
Værdien af andet driftsinventar fastsættes til
nyværdi, hvorved forstås
genanskaffelsesprisen uden fradrag for alder
og brug, men alene med fradrag for nedsat
anvendelighed og andre omstændigheder.
Genstande, der på tegningstidspunktet er
forringet med mere end 70% i forhold til
nyværdien, kan dog fastsættes til dagsværdi,
hvorved forstås genanskaffelsesprisen som
ny, med fradrag for alder og brug, nedsat
anvendelighed og andre omstændigheder.

10.2 Underforsikring
Hvis forsikringsværdien efter de i pkt. 10.1.1
til 10.1.6 nævnte principper overstiger
forsikringssummen, foreligger der
underforsikring.
Ved underforsikring reduceres erstatningen
forholdsmæssigt jf. forsikringsaftalelovens
regler, medmindre andet fremgår af policen.

11 Forsikringsværdi for
driftstab:
11.1 Værdien
Forsikringsværdien for driftstabsforsikringen
opgøres som den forventede nedgang i
bruttofortjenesten, med fradrag for variable
omkostninger, der bortfalder når produktionen
ophører/nedsættes i forbindelse med skaden.

11.2 Lønomkostninger
Eventuelle lønomkostninger, der ifølge
policen er medforsikret tillægges
forsikringsinteressen.

11.3 Underforsikring
11.3.1
Såfremt forsikringsinteressen iht. pkt. 11.1 og
11.2 overstiger forsikringssummen foreligger
der underforsikring. Ved underforsikring
reduceres erstatningen forholdsmæssigt, jf.
forsikringsaftalelovens regler, medmindre
andet fremgår af policen.

12 Skadeopgørelse
Hvorledes fastsættes erstatningen:

10.3 1. risiko forsikring
Fremgår det af policen, at denne eller enkelte
dækninger er indtegnet som 1. risiko, betyder
det, at forsikringssummen for policen eller for
den enkelte dækning, udgør selskabets
maksimale hæftelse. Der gøres således ikke
underforsikring gældende iht. pkt. 10.2.

12.1 Besætning
12.1.1
Erstatningen fastsættes til
genanskaffelsesprisen på skadestidspunktet.

12.1.2

10.4 Flere positioner
Hvis policen er opdelt i flere positioner,
henholdsvis underpositioner eller afsnit med
hver sin forsikringssum, behandles hver
position, henholdsvis underposition eller
afsnit som en selvstændig forsikring.
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Hvor sikrede har produceret til salg, erstattes
på grundlag af salgsprisen med fradrag af
sparede omkostninger. Erstatningen
fastsættes efter gældende priser på
skadestidspunktet.
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skal være istandsat eller
genanskaffet, respektiv istandsættelse
eller genanskaffelse efter selskabets
skøn skal være betryggende sikret,
idet der i modsat fald kun ydes
erstatning på grundlag af dagsværdi,

12.2 Avl/produkter
12.2.1
Erstatningen for avl, produktbeholdninger og
materialer erstattes med
gananskaffelsesprisen på skadestidspunktet.

12.2.2
Avl og produkter, der forud for skaden var
beregnet til videresalg, erstattes med
salgsprisen med fradrag for sparede
omkostninger.

12.2.3
Skade på udlæg erstattes kun med udgifter til
omsåning.

12.3 Læhegn
12.3.1
For beplantning erstattes alene udgifter til
nyplantning, det vil for buske og træer sige,
ikke over 4 år gamle planter.

12.3.2
Erstatningen bortfalder såfremt retablering
ikke finder sted.

12.4 Maskiner, redskaber og øvrigt
driftsudstyr
12.4.1
Såfremt værdien for hver enkelt genstand
umiddelbart før skadens indtræden, udgør
mindst 70% i forhold til genanskaffelsesprisen
for tilsvarende nye genstande, opgøres
skaden til nyværdi. I øvrige tilfælde opgøres
skaden til dagsværdi.

12.4.2
Det er en forudsætning for udbetaling af
nyværdierstatning:

b. at forskellen mellem den til nyværdien
og den til dagsværdien svarende del
af erstatningen først udbetales, når de
beskadigede genstande er istandsat
eller genanskaffet, respektive
istandsættelse eller genanskaffelse
efter selskabets skøn er betryggende
sikret.

12.4.3
Selskabet er berettiget til at overtage en
beskadiget genstand mod at erstatte dens
værdi før skaden, ligesom selskabet er
berettiget til at erstatte de beskadigede
genstande med andre tilsvarende genstande,
eller at sætte beskadigede genstande i
samme stand som før skaden, og
forsikringstageren er herudover ikke
berettiget til yderligere erstatning for disse
genstande.

12.5 Øvrige tab, der erstattes
12.5.1
Inden for den angivne forsikringssum
erstattes:
• Løsøre, der bortkommer under en
forsikringsbegivenhed.

12.5.2
Ud over den angivne forsikringssum
erstattes:

12.5.3
Rimelige udgifter til redning og bevaring af
løsøret i forbindelse med en
forsikringsbegivenhed.

a. at beskadigede genstande,
medmindre anden aftale er truffet med
selskabet, inden 1 år fra skadesdagen
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12.5.4
Udgifter til fjernelse, deponering og
destruktion af slukningsvand og effekter
anvendt ved skadebekæmpelse efter en
brandskade.

12.5.5
Udgifter til oprydning efter en
forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse
og destruktion af forsikrede ting, herunder
hjælpestoffer til produktion, affald og lignende
fra virksomheden.

12.5.6
Dækningen for pkt. 12.5.4 og 12.5.5 er
begrænset til 20% af forsikringssummen for
løsøre, dog minimum 500.000 kr., maksimalt
1.500.000 kr. pr. skadesbegivenhed
(indeksreguleres som hovedpolicen).
Forsikringen dækker ikke udgifter til
opgravning, oprydning, rensning, fjernelse,
opbevaring eller anden særlig behandling af
jord, vand eller luft i det omgivende miljø,
uanset om sådanne foranstaltninger måtte
være nødvendiggjort af en af forsikringen
omfattet begivenhed.

13 Skadeopgørelse ved
driftstab

13.2 Skadeopgørelse
13.2.1
Erstatningsberegningen fastsættes på
grundlag af den faktiske nedgang i
bruttofortjenesten som følge af skaden, med
fradrag for variable omkostninger, der
bortfalder, når produktionen
ophører/nedsættes.

13.2.2
Der tages ved erstatningsberegningen
hensyn til:
a. Indvundne indtægter som følge af
skaden, f.eks. renter af den udbetalte
tingsskadeerstatning.
b. Sparede omkostninger f.eks. sparet
løn til fast medhjælp, der kan
undværes på grund af nedsat
produktion, sparet grovfoder, der kan
sælges og sparede renter.
c.

Andre finansieringsindtæger og udgifter, som kan henføres til skaden.

13.3 Erstatningsbegrænsning
13.3.1

13.1 Begrænsning af driftstab
13.1.1
Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet
til i videst muligt omfang at afværge og
begrænse skadens virkninger, herunder søge
at opretholde produktionen, samt medvirke
aktivt til, at produktionens normale
effektivitets- og dækningsbidragsniveau
genoprettes hurtigst muligt.

13.1.2
Forsikringstageren er pligtig til effektivt at
samarbejde med selskabet med henblik på
foranstaltninger til afværgelse eller
begrænsning af driftstab.
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Den i policen anførte driftstabsforsikringssum
danner grænsen for selskabets
erstatningspligt, og forsikringstageren kan
ikke opnå mere i erstatning, end hvad der
kræves til dækning af det faktiske lidte tab,
som omfattes af forsikringen.

13.4 Ophør af virksomheden
13.4.1
Hvis virksomheden efter skade ikke
genoptages udregnes erstatningsbeløbet for
det tidsrum - dog maksimalt 12 mdr. - der
normalt vil hengå indtil virksomheden kunne
være i drift.
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13.4.2
Af det således udregnede beløb erstattes kun
den del, der svarer til uundgåelige
omkostninger, som bevisligt er afholdt.

13.4.3
Dersom forhold, som forsikringstageren ikke
er herre over, er skyld i, at virksomheden ikke
genoptages, ydes erstatning uden hensyn til
pkt. 13.4.2.

14 Selvrisiko
14.1 Generelt
Af enhver forsikringsbegivenhed bærer
forsikringstageren den i policen eller i
forsikringsbetingelserne anførte selvrisiko.

14.2 Frivillig selvrisiko
Er der valgt en frivillig selvrisiko gældende for
hele forsikringen, lægges denne sammen
med den i policen angivne selvrisiko under de
enkelte dækninger, eller med selvrisiko der
fremgår af forsikringsbetingelserne.

14.3 Uafhængige hændelser
Er der sket beskadigelser ved flere af
hinanden uafhængige hændelser, gælder
selvrisikoen for hver af disse, selv om
beskadigelserne opdages og/eller udbedres
ved samme lejlighed.

14.4 Underforsikring
Foreligger underforsikring, fradrages
selvrisikoen fuldt ud den i følge
underforsikringsreglen på selskabet faldende
andel af skadesbeløbet.

15 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.
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