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ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER
I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler

ALL RISKS FORSIKRING
1.1.

Hvem er forsikret?

1.1.1.

Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det forsikrede.

2.1.

Geografisk dækningsområde

2.1.1.

Forsikringen dækker skade indtruffet i Danmark (excl. Grønland og Færøerne).

3.1.

Forsikringen dækker

3.1.1.

Forsikringen dækker beskadigelse af de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete
hændelser af en hvilken som helst udefrakommende årsag. (Se dog undtagelser afsnit 4).

4.1.

Forsikringen dækker ikke

4.1.1.

Skade der skyldes defekte materialer, konstruktionsfejl, montagefejl, vibrationer, fejlregulering,
unormale spændinger, træthedsbrud, elektrisk overspænding af hvilken som helst årsag. fejl i
isolation, kortslutning, blottede elektriske ledninger eller buedannelse samt andre iboende fejl
eller mangler.

4.1.2.

Skade, der alene rammer genstandens ledningsnet, kredsløb, modstande, chips o. lign.

4.1.3.

Skade. der skyldes forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra forsikringstagerens eller dennes
ansvarlige medarbejderes side.

4.1.4.

Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan
lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last.

4.1.5.

Skade, der skyldes, at genstanden overbelastes eller ikke anvendes efter dennes bestemmelser
eller konstruktion. for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige
medarbejdere til last.

4.1.6.

Skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og var eller burde være
forsikringstager eller dennes ansvarlige medarbejdere bekendt.

4.1.7.

Skade, for hvilken en leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov.

4.1.8.

Slitage, som følge af normalt brug, rustangreb tæringer, buler og skrammer, gradvis forringelse
samt ridser i eller krakelering af malede eller polerede overflader.

4.1.9.

Bøder for forsinkelser eller manglende levering, krav i forbindelse med garanti for
arbejdsudførelse, ydeevne eller kvalitet, driftstab af enhver art eller andet indirekte tab eller
ansvar.

4.1.10.

Skade af genstande under udlejning eller udlån, medmindre særlig aftale er truffet.

4.1.11.

Tab af eller bortkomst af forsikrede genstande, bortset fra tyveri.
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5.1.

Særlige undtagelser

5.1.1.

Forsikringen dækker ikke skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget
af eller står i forbindelse med:

5.1.2.

Stormflod, højvande, oversvømmelse og digebrud Jordskælv eller andre naturforstyrrelser samt
ændringer i jordbund.

5.1.3.

Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.

5.1.4.

Udløsning af atomenergi.

5.1.5.

Uanset bestemmelsen i pkt. 5.13 dækkes skade, som direkte eller indirekte er forårsaget af
kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, såfremt
anvendelsen har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller
acceleratordrift.

5.1.6.

Terror

6.1.

Forhold under forsikringens løbetid

6.1.1.

VEDLIGEHOLDELSESFORSKRIFTER

6.1.2.

Det er en forudsætning for forsikringsdækningen:
6.1.2.1. at forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede
genstande med tilbehør i god og driftssikker stand og straks lader fejl og mangler, som
kommer til deres kundskab, afhjælpe, herunder lader de reparationer og ændringer,
som selskabet matte anse for nødvendige, udføre,
6.1.2.2. at de forsikrede genstande og øvrige dele, som er undergivet offentligt tilsyn og
godkendelse opfylder de i så henseende foreskrevne regler. Det påhviler
forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere at påse, at sådanne regler
overholdes.
6.1.2.3. at de forsikrede genstande kun betjenes af personer, der har nøje kendskab til
betjening og pasning samt er gjort bekendt med de af leverandøren givne påbud og
anvisninger.

7.1.

Risikoændring

7.1.1.

Nedennævnte ændringer skal straks meddeles til selskabet, der træffer bestemmelse om,
hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte:
7.1.1.1. Forandringer i genstandens konstruktion eller anvendelsesmåde.
7.1.1.2. Andre ændringer i risikoforholdene, der med forsikringstagerens vidende medfører
fareforøgelse.
7.1.1.3. Ejerskifte.
7.1.1.4. Tegning af forsikring i andet selskab for samme genstande.
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8.1.

Forhold i skadetilfælde

8.1.1.

Når skade indtræffer, eller beskadigelse opdages, skal forsikringstageren omgående meddele
dette til selskabet, som forinden reparation påbegyndes, skal have lejlighed til at besigtige skaden
og træffe bestemmelse om istandsættelsen.

9.1.

Erstatningsopgørelse

9.1.1.

REPARATION

9.1.2.

Selskabet godtgør de normale omkostninger ved istandsættelsen af de forsikrede genstande til
den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart for skadens indtræden.

9.1.3.

Hvis værdien af en genstand eller del deraf forøges ved reparation, reduceres erstatningen med
et beløb, der svarer dertil.

9.1.4.

Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun fremskaffes på uforholdsmæssig bekostelig måde,
ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.

9.1.5.

Udgift til foreløbig reparation er selskabet uvedkommende, medmindre den begrænser allerede
indtruffen skade.

9.1.6.

TOTALSKADE

9.1.7.

I tilfælde af totalskade erstattes med dagsværdien med tillæg af omkostninger ved levering men
med fradrag af evt. skrotrestværdi. En genstand anses for at have lidt totalskade, hvis
omkostninger til reparation er lig med eller overstiger erstatningsbeløbet opgjort efter pkt. 9.10.
Selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura.

10.1.

Forsikrede genstande og forsikringssum

10.1.1.

De genstande, der er beskrevet i policen, er dækket under nærværende police.

10.1.2.

Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af de forsikrede genstande er højere
end forsikringssummen foreligger der underforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

10.1.3.

Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en selvstændig
forsikring.

11.1.

Selvrisiko

11.1.1.

For hver genstand skal selvrisikobeløbet, der er anført i policen, trækkes fra det erstatningsbeløb,
der er udregnet efter afsnit 9 og 10.

11.1.2.

Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for
hver af disse, selv om beskadigelserne konstateres ved samme lejlighed.

12.1.

Voldgift

12.1.1.

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.

12.1.2.

Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af
uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af
uoverensstemmelserne træffe afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed.

12.1.3.

Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af en opmand, udpeges denne af præsidenten for
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FÆLLES BETINGELSER
1.1.

Forsikring i andet selskab

1.1.1.

Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at ansvaret falder bort eller
indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med
samme forbehold, siledes at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne.

1.1.2.

Er der i andet selskab tegnet all risk forsikring for genstande, nævnt i nærværende polices særlige
forsikringsbetingelser, skal forsikringstageren medvirke til, at selskabet får lejlighed til at deltage
i opgørelsen af denne skade.

2.1.

Præmiens betaling

2.1.1.

Førstepræmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte
forfaldsdage.

2.1.2.

Præmien opkræves over giro, og forsikringstageren betaler portoudgifterne herved.

2.1.3.

Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med
præmien.

2.1.4.

Opkræves præmien - efter aftale - på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved.

2.1.5.

Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal
selskabet straks underrettes.

2.1.6.

Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelse
fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysning om, at
forsikringens dækning ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter
påmindelsens udsendelse.

2.1.7.

Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve
ekspeditionsgebyr.

2.2.

PRÆMIEREGULERING

2.2.1.

FORSKUDSPRÆMIE

2.2.2.

Forsikringens præmie betragtes som et præmieforskud, der kan reguleres ved hver
hovedforfaldsdag.

2.2.3.

PRÆMIEREGULERING

2.2.4.

Præmieregulering kan foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato. TRUST fremsender et brev med
mulighed for oplysning af antal maskiner samt deres værdi, til- og afgangsdato og
forsikringstageren er pligtig til at udfylde og indsende dette med angivelse af nødvendige
oplysninger, inden den i brevet anførte tidsfrist.

2.2.5.

DOKUMENTATION

2.2.6.

Forsikringstageren er forpligtet til at dokumentere rigtigheden af de indsendte oplysninger
vedrørende præmiereguleringen, hvis forsikringsselskabet beder om det.
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3.1.

Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif

3.1.1.

Hvis forsikringen er afsluttet for en flerårig forsikringsperiode, gælder følgende:

3.1.2.

Hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som
nærværende ændres, kan tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for
nærværende forsikring, gennemføres fra næste forsikringsårs begyndelse med 3 måneders
varsel.

3.1.3.

Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af
forsikringsbetingelserne, skal han give besked inden 30 dage herom efter, at han fra selskabet
har modtaget underretning om ændringen, hvorefter forsikringen ophører ved udgangen af det
løbende forsikrings år.

3.1.4.

Indeksregulering efter afsnit 4 er ikke en ændring af selskabets præmietarif.

4.1.

Fornyelse og opsigelse

4.1.1.

Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftlig med 1 måneds varsel til et forsikringsårs
udløb.

4.1.2.

Er der ydet præmienedsættelse for flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige
forsikringen til ophør ved tegningsperiodens udløb.

4.1.3.

Opsiges forsikringen ikke, fornyes den for 1 år ad gangen, og den for flerårig tegning ydede
præmierabat bortfalder.

4.1.4.

Forsikringer. der er tegnet eller fornyet med et forud aftalt udløbstidspunkt, medfører ikke
erstatningspligt for selskabet ud over udløbsdagen.

4.1.5.

OPSIGELSE EFTER SKADE
4.1.5.1. Forsikringen kan indtil 1 måned efter en skades afslutning eller efter et erstatningskravs afvisning opsiges af savet forsikringstageren som selskabet med 14 dages
skriftligt varsel.

5.1.

Forældelse

5.1.1.

Hvis forsikringstageren ikke inden 6 måneder efter, at selskabet har afslået et erstatningskrav,
påstævner selskabet for vedkommende domstol, mister han sin eventuelle ret til erstatning.
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UDVIDELSE - INDRE SKADER
5.2.

Forudsætning for gyldighed

5.2.1.

Denne dækning skal være påtrykt certifikatet. Såfremt det forsikrede objekt er omfattet, er
følgende betingelser gældende.

5.3.

Betingelser

5.3.1.

Forsikringen er udvidet til at omfatte anden skade som ikke er udefrakommende, men skyldes
pludselig og uforudset hændelse, dog ikke:
5.3.1.1. Begivenheder der alene består af funktionsfejl,
5.3.1.2. Olie og kølemedier samt andre væsker og forbrugsartikler, der anvendes ved driften
af de forsikrede maskiner,
5.3.1.3. Skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kiler, remme eller andre sådanne
dele som fra tid til anden normalt fordrer udskiftning,
5.3.1.4. Værktøj og forme af enhver art, herunder standser, matricer og skriftskiver,
5.3.1.5. Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så vidt
dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last,
5.3.1.6. Skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres
bestemmelse eller konstruktion, for så vidt dette kan lægges forsikringstageren eller
dennes medarbejdere til last,
5.3.1.7. Skade, der skyldes slid, rust, tæring, forbrænding eller kedelsten

5.3.2.

Det er en betingelse at:
5.3.2.1. Bruger af materiellet har den fornødne uddannelse og certifikat såfremt det er
påkrævet.
5.3.2.2. Bruger har gyldigt førerbevis.
5.3.2.3. Myndighedskrav og lovgivning ved brugen og eftersyn er overholdt.
5.3.2.4. Tyveri og hærværk skal straks uden ophold anmeldes til politiet
5.3.2.5. Nøgler må ikke forefindes på materiellet når det ikke benyttes, dog er det tilladt at
opbevare nøglen skjult i forbindelse med levering og afhentning. Løst inventar skal
altid opbevares i aflåst rum.

VER. 2017.03

Side 9 af 9

