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Fællesbetingelser 

Forsikringsbetingelsernes opbygning  

Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning: 

 Forklaring af enkelte begreber der bruges i betingelserne 

 Fællesbetingelser der gælder for alle dækninger på forsikringen. Her kan bl.a. findes oplysninger 

om, hvem der er sikret, hvor forsikringen dækker, betaling, og hvad der skal gøres ved skade eller 

erstatningskrav 

 Betingelserne for dækninger der kan være omfattet af forsikringen. Det vil fremgå af policen, hvilke 

dækninger der er omfattet af forsikringen. Under betingelserne for dækningerne fremgår det, 

hvilke skader og/eller omkostninger der er dækket, og hvad forsikringen ikke dækker 

 Erstatningsregler hvor eventuelle summer, opgørelsesregler samt regler for selvrisiko og regres 

fremgår. 

 

1. Hvem er sikret 
 

1.1  Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig tilladelse benytter køretøjet, 

lader det benytte eller er fører af det. 

 

1.2  Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service og lignende. Kørselsskader er 

kun dækket, når kørslen foregår i forsikringstagers interesse, f.eks. prøvekørsel, udbringning og 

afhentning af køretøjet. 

 

1.3  Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket i indtil 3 uger efter ejerskiftet, når der ikke er tegnet 

anden forsikring. 

 

1.4  Hvis forsikringstageren ikke kan få erstatning som følge af en dækningsundtagelse, kan en anden 

rettighedshaver (f.eks. panthaver eller leasinggiver) heller ikke få erstatning. 

 

Forsikringsaftalelovens § 54 er herved fraveget. 

 

2. Hvor dækkes 
 

2.1  Forsikringen dækker i Danmark med mindre andet er aftalt. 

 

3. Ikrafttrædelse 
Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato. 
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4. Betaling 
 

4.1  Betaling opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag. Sammen med betalingen 

opkræves de offentlig fastsatte afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er 

forbundet med opkrævning og betaling. 

 

4.2  Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse eller e-

Boks. Betales via betalingsservice eller anden elektronisk betalingsmåde hæves beløbet på det 

opgivne kontonummer. 

 

4.3  Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 

 

4.4  Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere betalinger på de anførte 

forfaldsdage. 

 

4.5  Fristen for første betaling er mindst 12 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere 

betalinger er fristen mindst 21 dage fra modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige 

betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Fristerne gælder ikke, hvor betaling opkræves via 

betalingsservice. 

 

4.6  Betales første opkrævning ikke rettidigt ophører forsikringsaftalen. 

 

4.7  Betales senere opkrævninger ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter udløbet af 

betalingsfristen efter punkt 4.5, opsige forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, 

medmindre opkrævningen er betalt inden denne dato. 

 

4.8  Betales opkrævningen for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales 

opkrævning samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende 

omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. 

Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 4.7. Ved 

manglende betaling af første opkrævning skal betaling dog ske senest 3 måneder efter 

betalingsfristen i punkt 4.5. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske 

inden udløbet af denne periode. 

 

4.9  Ved ophør af forsikringen på grund af præmierestance sker registrering i Fællesregisteret. 

 

Samtidig med en sådan registrering får forsikringstageren meddelelse herom med nærmere 

oplysning om klageadgang mv. Registreringen i nævnte fællesregister (DFIM Philip Heymans Allé 

29, st. tv, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 90 69) sker på grundlag af en tilladelse meddelt af Datatilsynet 

på en række vilkår. 

 

Forsikringsophøret bliver desuden oplyst til DFIM, der fra den 1. januar 2019 kan pålægge dig et 

gebyr for manglende ansvarsforsikring på kr. 250,00 pr. dag, dit motordrevne køretøj er 
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uforsikret. DFIM har udpantningsret for gebyret. Du kan ikke tegne forsikring på et motordrevet 

køretøj, før gebyret er betalt til DFIM. Du kan se mere på www.dfim.dk. 

 

4.10  Ved forsikringens ophør tilbagebetales det, der eventuelt er betalt for meget. 

 

5. Gebyrer 
 

5.1  Gebyrer 

 

5.1.1  Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved 

opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og 

fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og 

skadebehandling. 

 

5.1.2  Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/ timesats. Beregningsmetoderne kan 

kombineres. 

 

5.1.3  Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses ved 

forespørgsel. 

 

5.2  Ændring og indførelse af nye gebyrer 

 

5.2.1  I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, 

indtjenings- eller markedsmæssige årsager. 

 

5.2.2  Forhøjelse af gebyrer sker med 1 måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne 

offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til 

forsikringstager med 3 måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 

  

6. Varighed og opsigelse 
 

6.1  Forsikringen løber indtil den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 

måneds varsel til en hovedforfaldsdato. 

 

6.2  Opsigelse i forbindelse med skade 

Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller efter afvisning af 

skaden er forsikringstageren og selskabet berettiget til at opsige forsikringen skriftligt med 14 

dages varsel. 

 

6.3  Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadestilfælde, stiller 

skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den 

del af Fællesregisteret, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig 

med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere 
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oplysning om klageadgang m.v. Registrering i Fællesregisteret (DFIM, Philip Heymans Allé 29, st. 

tv, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 90 69) sker på grundlag af en tilladelse meddelt af Datatilsynet på en 

række vilkår. 

 

7. Reguleringer 
 

7.1  Prisen indeksreguleres på policens hovedforfaldsdato. 

 

7.2  Reguleringen sker i takt med ændringen i det summariske lønindeks for den private sektor, der 

offentliggøres af Danmarks Statistik. 

Basis for reguleringen er lønindeks for januar kvartal i kalenderåret før. 

 

7.3  Selvrisici reguleres – medmindre andet fremgår i policen– i overensstemmelse med det nævnte 

indeks pr. 1. januar i kalenderåret. 

 

7.4  Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, er selskabet berettiget til at fortsætte 

indeksreguleringen efter et andet indeks fra Danmarks Statistik. 

 

 

8. Ændring af præmie eller forsikringsbetingelser 
 

8.1  Væsentlige ændringer i præmie, selvrisiko eller betingelser varsles mindst 30 dage før forsikringens 

hovedforfaldsdato. Dette gælder ikke for indeksering, lovmæssige ændringer eller ændringer, der 

foretages i forbindelse med en skade. 

 

8.2  Ønsker du ikke at acceptere, de væsentlige ændringer vi varsler, vil du være fritstillet fra 

forsikringens hovedforfaldsdato. 

 

9. Oplysningspligt 
 

9.1  Forsikringen er tegnet på grundlag af de meddelte oplysninger. Forandringer i forhold til disse 

oplysninger skal straks meddeles selskabet, som træffer bestemmelse om, hvorvidt forsikringen 

kan fortsætte og i bekræftende fald på hvilke betingelser. 

 

9.2  Undladelse af at give denne meddelelse kan medføre, at erstatningen bliver nedsat eller 

bortfalder. 

 

9.3  Salg eller afmelding af køretøjet 

Sælges eller afmeldes køretøjet, skal selskabet straks have besked. Forsikringen ophører fra salgs-

/afmeldingsdatoen. 
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9.4  Fuldmagt 

 

9.4.1  Risikooplysninger afgivet af fuldmagtshaver til selskabet ifm. vurdering og indtegning af risikoen 

er at sidestille med oplysninger afgivet af forsikringstageren, jf. Forsikringsaftalelovens 

bestemmelser. 

 

9.4.2  Tilsvarende gælder det, at oplysninger til fuldmagtshaver afgivet af selskabet sidestilles med, at 

oplysninger er givet til fuldmagtsgiver og/eller medsikrede direkte. 

 

9.4.3  Foreligger der fuldmagt, er forsikringsaftalen etableret under forudsætning af, at forsikringen er 

indtegnet gennem fuldmagtshaver, og at forsikringstager har givet fuldmagt til denne. 

 

9.4.4  Såfremt der ikke længere foreligger gyldig fuldmagt mellem forsikringstageren og fuldmagtshaver, 

er selskabet berettiget til uden varsel og med virkning fra datoen for ophør af forudsætningen at 

ændre præmien og/eller forsikringsbetingelserne som følge heraf. 

 

9.4.5  Forsikringspræmien for denne police inkluderer ikke provision eller andre ydelser til 

fuldmagtshaver. 

  

 

10.  Ved skade eller erstatningskrav 
 

10.1  Sker der en skade eller rejses der krav, eller kan der forventes rejst krav, som selskabet må 

formodes at være pligtig at dække, skal selskabet straks underrettes herom. 

Anmeldelse kan ske hele døgnet på selskabets hjemmeside. 

 

10.2  Tyveri, røveri og hærværk skal ligeledes anmeldes til politiet. 

 

10.3  Du skal så vidt muligt afværge og begrænse skaden. Hvis du vil udbedre skaden eller fjerne det 

skaderamte, skal det aftales med selskabet, men du skal naturligvis udbedre skaden midlertidigt 

for at afværge alvorligere følger. 

 

10.4  Anerkendelse af erstatningspligt/-krav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer 

i øvrigt bestemmelse om sagens behandling. 

 

10.5  Hvis sikrede uden selskabets samtykke har betalt erstatning eller godkendt et fremsat 

erstatningskrav, uden der foreligger juridisk erstatningspligt, er selskabet fri for ansvar. 

 

11.  Dækning i andet selskab 
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at 

dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme 

forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse gælder kun opgørelsen mellem selskaberne. 
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12.  Internationale sanktioner og krig, jordskælv, atomenergi 
 

12.1  Internationale sanktioner 

Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede eller andre under denne 

forsikring bortfalder i det omfang opfyldelsen af sådanne forpligtelser efter selskabets vurdering 

vil kunne udsætte selskabet for sanktioner, restriktioner, forbud eller anden retsfølge som følge af 

resolutioner eller anden beslutning vedtaget af de Forenede Nationer eller sanktioner, lovgivning 

eller andre retsfølger udstedt af EU, Storbritannien eller USA. Se mere om internationale 

sanktioner på Erhvervsstyrelsens og Udenrigsministeriets hjemmeside. 

 

12.2  Krig, jordskælv, atomenergi mv. 

Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: 

 krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige 

uroligheder 

 terrorisme 

 jordskælv eller andre naturkatastrofer 

 udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 

 

13.  Utilfreds med selskabet 
 

13.1  Ved utilfredshed med selskabets behandling af en skade, fx erstatningens størrelse eller tolkning 

af forsikringsbetingelserne, er der mulighed for at klage. Vedrører klagen vores afgørelse, den 

måde sagen er behandlet på eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den 

person eller det center, der har behandlet sagen. Det er nemmest og hurtigst at løse sagen på 

denne måde. 

 

13.2  Klageansvarlig enhed 

Bliver det nødvendigt at gå videre, kan vores klageansvarlige enhed kontaktes via e-mail eller 

brev. Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. 

 

13.3  Ankenævn 

Hvis der efter en fornyet henvendelse til selskabet ikke opnås et tilfredsstillende resultat, kan der 

indgives en skriftlig klage til: 

Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 1572 København V 

Tlf. +45 33 15 89 00 

www.ankeforsikring.dk 

 

Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et gebyr til 

Ankenævnet for deres behandling af sagen. Klageskemaet kan hentes på nævnets hjemmeside 

eller kan sendes fra Ankenævnet eller selskabet. 

 

14.  Lovgivning og værneting 
For forsikringen gælder også lov om forsikringsaftaler. 
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Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. 
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Betingelser for dækning - Ansvar 

Gælder kun, hvis det fremgår af policen. 

 

15.  Hvilket ansvar er dækket 
 

15.1  Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt, når det i policen nævnte køretøj er i brug som 

motorkøretøj med de begrænsninger og undtagelser, der er nævnt under punkt 16. 

 

16.  Forsikringen dækker ikke 
 

16.1  Skade på førerens person. 

 

16.2  Skade på ting eller ejendom, der er i varetægt/tilhører føreren, den faste bruger, 

forsikringstageren eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse. 

 

16.3  Skade der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. 

 

16.4  Skade på tilkoblet køretøj, påhængsredskab eller liftophængt redskab. 

 

16.5  Skade mens køretøjet benyttes til anden kørsel end anført i policen. 

 

16.6  Skade sket, når forsikringstager har udlejet køretøjet, med mindre andet fremgår af policen. 

 

16.7  Skade på ting, der befordres af køretøjet, når skaden sker i udlandet, bortset fra personlig 

rejsebagage tilhørende andre end forsikringstageren eller føreren. 

 

16.8  Skade sket under terræn-, kap- og væddeløbskørsel og træning dertil eller anden kørsel på bane 

eller afspærret område. Dog dækkes øvelseskørsel fx glatføre-, manøvre- og skolekørsel. Det er en 

betingelse, at der køres på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet, og at 

kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende 

sagkyndige. Kommer eleven i forbindelse med køreuddannelsen til kørekort, som fører af 

køretøjet, til skade under kørslen, vil skaden være dækket. 

  

16.9  Skade opstået i forbindelse med traktortræk, pløjekonkurrencer, kaperkørsel eller under træning 

dertil (med mindre dette fremgår af policen). 

 

16.10 Skade der kan kræves dækket på en anden ansvarsforsikring. 
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Betingelser for dækning - Kørselskasko 

Gælder kun, hvis det fremgår af policen. 

 

17.  Hvad er omfattet 
 

17.1  Forsikringen omfatter det i policen nævnte køretøj. 

 

17.2  Herudover dækkes fastmonteret tilbehør, forudsat at dette er medtaget i køretøjets værdi. 

 

17.2.1  Afmonteret tilbehør og værktøj er dækket, når dette udelukkende anvendes i forbindelse med det 

forsikrede køretøj. 

 

18.  Forsikringen omfatter ikke 
Reservedele. 

 

19.  Hvilke skader er dækket 
 

19.1  Forsikringen dækker pludseligt* opstået skade på køretøjet med de begrænsninger og 

undtagelser, der er nævnt under punkt 20. 

 

19.2  I forbindelse med en på kørselskasko dækningsberettiget skade, dækker forsikringen desuden det 

driftstab, der opstår ved, at landbrugsmateriellets bidrag til indtjeningen nedsættes eller 

bortfalder. 

 

20.  Forsikringen dækker ikke 
 

20.1  Skade der er eller kunne have været dækket på landbrugsforsikringen hos selskabet eller anden 

landbrugsforsikring, herunder skade på køretøjet relateret til brand eller tyveri. 

 

Bortkomst* er ligeledes ikke dækket 

 

20.2  Skade opstået under arbejde, der ikke har relation til landbrugsproduktion*. De sikrede personer 

må dog anvende de sikrede køretøjer mv. i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder på 

forsikringsstedet. 

 

20.3  Skade på køretøjer, der anvendes til arbejde for andre i mere end 100 timer årligt (medmindre 

det fremgår af policen). 

 

20.4  Tyveri af brændstof. 
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20.5  Forringelse af køretøjets stand som følge af brug, slitage og vejrligets påvirkning, som fx stenslag i 

lak, ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere, tæring og rust. 

 

20.6  Skade der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele. 

 

20.7  Skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller 

behandling, medmindre skaden er sket i vaskehal eller ved nedstyrtning af køretøjet fra lift. 

 

20.8  Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie og skade som følge af 

frostsprængning. 

 

20.9  Skader der skyldes fabrikations- og konstruktionsfejl, overbelastning eller fejlmontering. 

 

20.10  Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system. 

 

20.11  Skade sket, når forsikringstager har udlejet køretøjet, med mindre andet fremgår af policen. 

 

20.12  Skade forvoldt med forsæt*, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed*, 

eller mens køretøjet blev ført af en person, der var beruset/påvirket af narkotiske stoffer eller 

medicin. Forsikringstageren er dækket, medmindre denne eller den faste bruger var fører af 

køretøjet eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil 

skyldes grov uagtsomhed*. 

 

20.13  Skade sket, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre 

det godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. Forsikringstageren er dækket, 

hvis denne eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at der forelå omstændigheder 

som beskrevet. 

 

20.14  Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders beslaglæggelse af køretøjet. 

 

20.15  Skade sket under terræn-, kap- og væddeløbskørsel og træning dertil eller anden kørsel på bane 

eller afspærret område. Dog dækkes øvelseskørsel fx glatføre-, manøvre- og skolekørsel. Det er en 

betingelse, at der køres på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet, og at 

kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende 

sagkyndige. 

 

20.16  Skade opstået i forbindelse med traktortræk, pløjekonkurrencer, kaperkørsel eller under træning 

dertil, med mindre dette fremgår af policen. 
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Betingelser for dækning - Maskinkasko  

Gælder kun, hvis det fremgår af policen. 

 

21.  Hvad er omfattet 
 

21.1  Forsikringen omfatter det i policen nævnte køretøj. 

 

22.  Forsikringen omfatter ikke 
Reservedele. 

 

23.  Hvilke skader er dækket 
 

23.1  Forsikringen dækker maskinskade på køretøjet, dvs. pludselig* opstået indefra kommende skader, 

med de begrænsninger og undtagelser der er nævnt under punkt 24. 

 

23.2  I forbindelse med en på maskinkasko dækningsberettiget skade, dækker forsikringen desuden det 

driftstab, der opstår ved, at landbrugsmateriellets bidrag til indtjeningen nedsættes eller 

bortfalder. 

 

24.  Forsikringen dækker ikke 
 

24.1  Skader der er eller kunne have været dækket på landbrugsforsikringen hos selskabet eller anden 

landbrugsforsikring, herunder skade på køretøjet relateret til brand eller tyveri. 

 

24.2  Forringelse der skyldes rustdannelse, tæring og vejrligets påvirkning af enhver art samt følger af 

slid, alder og brug eller andre indirekte følgeskader. 

 

24.3  Skader der skyldes fabrikations- og konstruktionsfejl, overbelastning eller fejlmontering. 

 

24.4  Olie, driv- eller kølemidler eller skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kileremme, 

kæder, værktøjer, larvefødder, kabler, wirer samt sliddele, som løbende bør vedligeholdes efter 

landbrugsmateriellets tekniske forskrifter. 

 

24.5  Punkteringer, snit, flænger, revner eller sprængninger af gummidele og dæk. 

  

24.6  Skade opstået ved afprøvning eller skade, for hvilken en leverandør, reparatør eller transportør er 

ansvarlig ifølge kontrakt, garantiordninger eller lov, samt skade der er eller ville være dækket af 

en af fabrikanten oprettet vedligeholdelsesaftale. 
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24.7  Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. hvis producentens anvisninger til service og 

vedligeholdelse ikke er opfyldt. 

 

24.8  Skade der skyldes, at der ved reparation ikke er anvendt forskriftsmæssige maskindele, eller skade 

der skyldes, at det forsikrede er overbelastet, ændret eller ikke er anvendt efter de af 

leverandøren/fabrikanten givne specifikationer. 

 

24.9  Skade som følge af kørsel med utilstrækkelig vand eller olie og skade som følge af 

frostsprængning. 

 

24.10  Skade på køretøjer, der anvendes til arbejde for andre i mere end 100 timer årligt (medmindre 

det fremgår af policen). 

 

24.11  Skade på landbrugsmateriel som er over 11 år regnet fra anskaffelsestidspunktet som fabriksny. 

 

24.12  Skade sket, når forsikringstager har udlejet køretøjet, med mindre andet fremgår af policen. 

 

24.13  Skade sket, når køretøjet er chiptunet eller på anden måde effektforøget. 

 

24.14  Skade forvoldt med forsæt*, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden form for grov uagtsomhed*, 

eller mens køretøjet blev ført af en person, der var beruset/påvirket af narkotiske stoffer eller 

medicin. Forsikringstageren er dækket, medmindre denne eller den faste bruger var fører af 

køretøjet eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil 

skyldes grov uagtsomhed*. 

 

24.15  Skade sket under terræn-, kap- og væddeløbskørsel og træning dertil eller anden kørsel på bane 

eller afspærret område. Dog dækkes øvelseskørsel fx glatføre-, manøvre- og skolekørsel. Det er en 

betingelse, at der køres på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til formålet, og at 

kørslen foregår under instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller tilsvarende 

sagkyndige. 

 

24.16  Skade opstået i forbindelse med traktortræk, pløjekonkurrencer, kaperkørsel eller under træning 

dertil, med mindre dette fremgår af policen. 
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Erstatningsregler 

25.  Hvordan erstattes skaderne 
 

25.1  Forsikringssummer 

 

25.1.1  Ansvar 

Forsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i færdselsloven. Disse udgør pr. 

1.1. 2019 124 mio. kr. ved personskade og 25 mio. kr. ved tingskade. 

Beløbene reguleres en gang årligt på grundlag af færdselslovens bestemmelser. 

 

25.1.1.1  Såfremt forsikringen er udvidet til at dække i udlandet, dækker forsikringen med de 

forsikringssummer, der kræves i det pågældende land, dog mindst med de beløb, der gælder i 

Danmark. 

 

25.1.2  Kørselskasko og Maskinkasko 

Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets handelsværdi umiddelbart før 

skaden. 

 

25.2  Besigtigelse og reparation 

Reparation må ikke udføres uden aftale med selskabet eller selskabets taksator. 

Forsikringstageren kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt 

at køre videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes. 

 

25.3  Selskabet kan vælge at erstatte skaden ud fra én af nedenstående punkter: 

a. at sætte det skaderamte i samme stand som før skaden. Forøgede udgifter ved reparation 

uden for normal arbejdstid og eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke. 

Er skaden sket, efter at køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler, skal 

reparationer, som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. 

Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med de beløb, som reparatøren 

normalt betaler for sådan reparation 

b. at udbetale kontanterstatning 

c. at overtage det skaderamte mod at levere anvendelige maskiner/køretøjer eller levere ting 

svarende til det skaderamte umiddelbart før skaden 

d. at overtage køretøjet mod at betale kontanterstatning svarende til det beløb, et køretøj af 

tilsvarende fabrikat, model, type, årgang og stand vil kunne købes for mod kontant betaling. 

 

25.4  Selskabet forbeholder sig ret til at anvise leverandør og reparatør. 

 

25.5  Nyværdierstatning 
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For skader på selvkørende maskiner dækket under kørselskasko- dækningen, yder selskabet en 

erstatning, der svarer til prisen for et fabriksnyt køretøj af samme fabrikat, model, type og årgang 

som det skaderamte under forudsætning af, at: 

a. køretøjet ikke er ældre end 6 år og ikke har kørt mere end 6.000 timer på skadetidspunktet. 

For høstmaskiner er grænsen 6 år og 3.000 timer 

b. det skaderamte køretøj var maksimalt 1 år gammelt da forsikringstageren købte det. 

c. reparationsomkostningerne beregnes til at ville overstige 50 % af et tilsvarende køretøjs 

nyværdi på skadetidspunktet 

d. der genanskaffes et tilsvarende køretøj 

e. køretøjet ejes af forsikringstager på skadetidspunktet Såfremt køretøjet er udgået, udbetales i 

stedet en erstatning svarende til den sidst kendte nypris på køretøjet (forudsat at 

ovenstående betingelser for nyværdierstatning er opfyldt). 

 

25.6  Transportomkostninger 

Når der er tale om en dækningsberettiget kaskoskade, og der ikke er tegnet abonnement hos et 

redningskorps, betaler selskabet nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til nærmeste 

reparationsværksted. 

 

25.7  Driftstab 

Driftstab erstattes efter reglerne i selskabets landbrugsforsikring. 

 

25.8  Merværdiafgift 

Merværdiafgift (moms) i henhold til gældende lov betales af selskabet. 

 

25.8.1  For køretøjer tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Merværdiafgift 

bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne beløbet i den indgående 

merværdiafgift. Selskabet udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og sender 

forsikringstageren en opgørelse ved skadens afregning. Ved kontant erstatning fradrages 

merværdiafgiften. 

 

25.8.2  Betales opkrævet moms ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at slette 

eventuel dækning for kørselskasko og maskinkasko med 14 dages varsel. 

 

25.9  Renter 

Selskabet udreder de ved erstatningsspørgsmålets afgørelse pådragne omkostninger samt renter 

af erstatningsbeløb hørende under forsikringen, selv om dækningssummerne derved overskrides. 

Det er dog en betingelse, at selskabet løbende har godkendt omkostningerne og renterne. 

 

25.10  Selvrisiko 

Er forsikringen tegnet med selvrisiko, gælder denne for enhver skade, med de fravigelser der er 

nævnt i punkt 25.10.2. Der opkræves alene én selvrisiko pr. skade. Selvrisikobeløbet fremgår af 

policen. 
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25.10.1 Med mindre andet fremgår af policen, gælder følgende generelle selvrisikobeløb. Beløbene er 

fastsat i år 2019 og indeksreguleres. 

Selvrisikoen er minimum: 

a. 4.815 kr. ved skader på motoransvarsforsikringen 

b. 4.815 kr. ved kørselskaskoskader på traktorer 

c. 9.625 kr. ved kørselskaskoskader på høstmaskiner 

d. 4.815 kr. ved maskinkaskoskader på traktorer 

e. 14.440 kr. ved maskinkaskoskader på traktorer, hvis alder er 8 år eller mere regnet fra 

anskaffelsestidspunktet som fabriksny 

f. 9.625 kr. ved maskinkaskoskader på høstmaskiner 

g. 14.440 kr. ved maskinkaskoskader på høstmaskiner m.m, hvis alder er 8 år eller mere regnet 

fra anskaffelsestidspunktet som fabriksny. 

 

25.10.2  Selvrisiko gælder ikke ved skade: 

 

25.10.2.1 Efter at køretøjet var overdraget til ny ejer. Er ny ejer ansvarlig for skaden, opkræves 

selvrisikobeløbet hos ny ejer. 

 

25.10.2.2 Ved hærværksskade forårsaget af en kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere 

selskabets udgift. 

 

25.10.2.3 Hvor skadevolders erstatningspligt bortfalder i medfør af bestemmelserne i lov om 

erstatningsansvar. 

 

25.10.2.4 Der er sket, mens køretøjet er overladt til reparatør eller forhandler. Er disse ansvarlige for 

skaden, opkræves/fradrages selvrisikobeløbet dog hos reparatør eller forhandler. 

 

25.10.3  Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger selskabet dette ud overfor reparatøren og 

opkræver det hos forsikringstageren. 

 

25.10.4  Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt selvrisiko, i det omfang kravet gennemføres 

mod en skadevolder. 

 

25.10.5  Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder selskabet sig ret til at 

slette eventuel dækning for kasko, brand og stilstand med 14 dages varsel. 

 

25.11  Regres* 

 

25.11.1  I det omfang selskabet har betalt erstatning, indtræder det i enhver henseende i sikredes 

eventuelle krav mod tredjemand. 

 

25.11.2  Ansvar 

Selskabet har regres* mod enhver, der efter færdselslovens § 104 (Grønlandsk Færdselslov § 48) 

er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt*. 
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25.11.2.1 Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har selskabet kun regres*, hvis uagtsomheden kan betegnes 

som grov hensynsløshed jf. Færdselslovens § 108 stk. 2. (Grønlandsk Færdselslov § 52, stk. 2). 

 

25.11.3 Selskabet har regres*, hvis det har erstattet en skade, som ikke er dækket af forsikringen. 
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Ordforklaringer 

Arbejde for andre over 100 timer 

Det forsikrede anvendes til landbrugsarbejde i forsikringstagerens egen landbrugsbedrift, men anvendes 

også til lønnet landbrugsarbejde for andre i et ikke tidsbestemt årligt omfang. 

 

Bortkomst 

Ved bortkomst forstås, at en person, som har fået køretøjet overdraget, forsvinder med det. 

 

Forsæt 

Foreligger når man handler med fuld vished om, eller indser med al overvejende sandsynlighed, at 

handlingen eller undladelsen vil medføre en skade. 

 

Godkendt traktor 

En traktor der tilhører ejeren af et gartneri, landbrugs-, eller skovbrugsejendom. Traktoren må anvendes til 

transport af arbejdsredskaber og produkter mellem dele af en landbrugsejendom, samt produkter til og fra 

en landbrugsejendom. For de nærmere specifikke regler henvises til færdselslovens § 75. 

 

Grov uagtsomhed 

Grov uagtsomhed foreligger, når handlingen eller undladelsen indebærer en så indlysende fare for, at skade 

vil indtræffe. 

 

Høstmaskine 

Motordrevet køretøj som hovedsagelig er indrettet til at foretage en agroindustriel separations proces, og 

som er konstrueret til en hastighed af højst 30 km/t og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan 

ændres til større hastighed. 

 

Landbrugsproduktion 

Ved landbrugsproduktion forstås sædvanligt forekommende arbejde ved dyrkning, pasning af dyr og 

afgrøder, høst, optagning og transport af landbrugsafgrøder, produkter og dyr. 

 

Vedligeholdelsesarbejder  

Ved vedligeholdelse forstås vedligeholdelse af egen privatvej samt tilhørende grønne arealer omkring 

privatvej og ejendom. 

 

Maskinfællesskab 

Det forsikrede anvendes til landbrugsarbejde i de på policen nævnte landbrugsbedrifter. 

 

Maskinskade 

Skade som er opstået i maskindele og maskiner. 

 

Maskinstation 
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Ved maskinstation forstås virksomhed, som mod betaling udfører landbrugsproduktion for andre. 

  

Motorredskab 

Motordrevet køretøj som hovedsagelig er indrettet som arbejdsredskab, og som er konstrueret til en 

hastighed af højst 30 km/t og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed. 

 

Pludselig skade 

Ved pludselig opstået skade forstås pludselige og uforudsete hændelser af en hvilken som helst årsag samt 

at årsagen er pludselig. Skadevirkningen skal være øjeblikkelig og uventet. Dvs. at skadevirkningen skal 

være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. 

 

Registreringspligtig traktor  

Traktor indregistreret til at foretage transport på offentlig vej uden begrænsning i henhold til 

færdselslovens § 72. 

 

Regres 

Regres betegner det forhold, at selskabet har ret til at kræve det udbetalte erstatningsbeløb dækket af en 

anden. 

 

Traktor 

Motordrevet køretøj som hovedsagelig er indrettet til at trække andet køretøj eller arbejdsredskab, og som 

er konstrueret til en hastighed af højst 40 km/t. 

  

 


