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Aftalegrundlaget 

Din forsikring består af forsikringsaftalen (policen), policetillæg (eventuelle særlige vilkår) og 
forsikringsbetingelserne.  
 
Forsikringsaftalen (policen) er de dækninger og de selvrisikobeløb, du har valgt til din 
forsikring for arbejdsmaskiner.   

Lovgrundlaget  

Dansk lovgivning danner grundlag for forsikringen - Lov om forsikringsaftaler og Lov om 
finansiel virksomhed. Medmindre der er aftalt fravigelser i policetillæg (eventuelle særlige 
vilkår). 

Anmeld skade 

• Er der sket en skade, så husk at anmelde den til os hurtigst muligt. På storstrom.dk eller 
tlf. 55 55 88 88, så vi kan registrere skaden og eventuelt hjælpe dig med, at finde et 
værksted 

• Du skal efter bedste evne begrænse omfanget af skaden  

• Du må ikke udbedre eller fjerne noget af det beskadigede før, at du har aftalt det med os 
og ligeledes heller ikke aftale erstatning eller reparation førend vi har godkendt det  

Forsikringsbetingelser 

Forsikringsbetingelserne er en samling af følgende betingelsesnumre, 
 

• Arbejdsmaskiner – Ansvarsforsikring, betingelsesnummer 2204.0101 

• Arbejdsmaskiner – Brandforsikring, betingelsesnummer 2204.02.01 

• Arbejdsmaskiner – Tyveri- og vandskadeforsikring, betingelsesnummer 2204.04.01 

• Arbejdsmaskiner – Kaskoforsikring, betingelsesnummer 2204.05.01 

 

Det fremgår af din police hvilke dækninger, selvrisikobeløb og betingelsesnumre, der er 
gældende for din forsikring. 
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1. Hvem er forsikret 
Sikret er forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet, lader det 
benytte eller er fører af det. 
 
På samme måde dækker forsikringen personer eller virksomheder, der har fået køretøjet 
overladt til reparation, service, transport, salg el.lign., dog ikke for skade påført køretøjet 
under arbejde på dette. 
 
Skifter det forsikrede køretøj ejer, er den nye ejer dækket af ansvarsforsikringen i 3 uger efter 
ejerskiftet, medmindre vedkommende er dækket af anden forsikring. 
 

2. Hvad omfatter forsikringen 
Forsikringen omfatter det køretøj, der er specificeret i forsikringsaftalen (policen). Det er en 
forudsætning for dækningen, at anvendelsen af køretøjet er tilladt i henhold til 
Færdselslovens regler. 
 
Forsikringen dækker ikke 

• Køretøjer m.v. som benyttes i anden virksomhed end den i forsikringsaftalen (policen) 
nævnte 

• Person- og varebiler, knallerter, sø- eller luftfartøjer 

3. Hvilke skader dækker forsikringen 

3.1. Ansvarsforsikring 

Forsikringen dækker  

• sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets benyttelse som køretøj 
 

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade,  

• på førerens person 

• på førerens, brugerens og forsikringstagerens ting eller ejendom 

• der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport 

• på tilkoblet køretøj 

• på dyr eller ting, der transporteres med køretøjet samt i eller på tilkoblet køretøj 

• der er sket under køretøjets anvendelse som arbejdsmaskine, hvor køretøjet ikke er i 
brug som køretøj 

3.2. Brandforsikring 

Forsikringen dækker  

• Brand – en løssluppen flammedannende ild der kan brede sig ved egen kraft (ildsvåde) 

• Kortslutning 
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• Lynnedslag – herunder overspændning / induktion eller andre elektriske fænomener, når 
lynet er slået ned direkte i den forsikrede maskine eller de bygninger, hvor den forsikrede 
maskine befinder sig 

• Eksplosion - som skade ved eksplosion betragtes ikke mekaniske uheld i motoren 
forårsaget ved eksplosion i cylindere, hvad enten denne er af regelmæssig eller 
uregelmæssig beskaffenhed 

 

Forsikringen dækker ikke  

• driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab 

• skade der skyldes, at sikrede eller dennes ansvarlige medarbejdere ikke har holdt de 
forsikrede maskiner inkl. tilbehør i god og driftssikker stand, samt at fejl og mangler 
straks udbedres, når disse kommer til kundskab og lader de reparationer og ændringer 
udføre, som selskabet måtte anse for nødvendige 

• skade der skyldes, at offentlige myndigheders forskrifter ikke er overholdt 

• skade der skyldes, at fabrikants eller leverandørs anvisninger om installation, betjening, 
benyttelse, belastning eller vedligeholdelse ikke er overholdt 

• skade som følge af overbelastning, fejlmontering, alder, brug, slitage, tæring, manglende 
eller mangelfuld vedligeholdelse 

3.3. Tyveriforsikring 

Forsikringen dækker  

• Indbrudstyveri af køretøjet eller dele deraf i forsvarligt aflåst bygning 
o Indbrudstyveri foreligger, når tyven ved vold mod lukke eller ved dirke, falske 

eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning eller stjæler løsøre 
gennem åbninger, som tyven umiddelbart forinden har frembragt 

• Hærværk i forbindelse med indbrudstyveri 
 

Tyveriforsikringen dækker ikke  

• Tyveri begået af personer ansat i forsikringstagers tjeneste er ikke omfattet af  forsikringen 

3.4. Vandskadeforsikring 

Forsikringen dækker 

• Tilfældig udstrømning af vand, olie eller kølevæske fra sædvanlige rørinstallationer, 
olietanke, varme- og køleanlæg 
Selskabets erstatningspligt er dog betinget af, at forsikringstageren i det omfang det er 
muligt, drager omsorg for, 

o at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør og 
varmeanlæg 

o at de ovenfor nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte 

• Vand der under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb, og derved 
oversvømmer forsikringsstedet 

• Storm og herunder skypumper og samtidig forvoldt nedbørsskade, når de forsikrede 
maskiner befinder sig i bygning. 
Selskabets erstatningspligt er betinget af, at der på bygningen kan påvises beskadigelser 
forvoldt ved storm eller skypumpe, samt at skaden på de forsikrede maskiner kan henføres 
til bygningsbeskadigelsen. 
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Åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner beklædt med lærred, plastfolie eller 
lignende betragtes ikke som bygning 
 

Vandskadeforsikringen dækker ikke skade som følge af 

• langsom udsivning 

• oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb 

• nedbør eller smeltevand, der trænger gennem tag, væg, tagrende eller nedløbsrør 

• opstigning af grundvand eller kloakvand, medmindre skaden skyldes voldsomt sky- eller 
tøbrud 

• skade opstået under påfyldning af eller aftapning fra olietanke, køle- og fryseanlæg, 
akvarier og svømmebassiner 

• Tab af olie eller kølervæske 

3.5. Kaskoforsikring 

Forsikringen dækker  

• anden skade på køretøjet, når skadeårsagen er udefra kommende og skadeårsag og 
skadevirkning er pludseligt og uventet 

 

Forsikringen dækker ikke  

• fabrikations- og konstruktionsfejl 

• skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske eller elektroniske dele 
(f.eks. motortransmission, gearkasse og styretøj m.v.), medmindre skaden er overgået 
køretøjet ved tyveri, røveri eller hærværk 

• skade forvoldt på dæk ved slitage og almindelig punktering, samt mekanisk skade 
Sker der som følge af et af de i punkt c) nævnte forhold skade på køretøjet ved 
kørselsuheld, så er skaden dækket 

• skader som følge af kørsel uden tilstrækkelig vand eller olie samt frostsprængning og ridser 
i ruder 

• forringelse af køretøjets stand som følge af brugen af dette, af slitage og af vejrligets 
påvirkning, f.eks. tæring og rustdannelser samt stenslag i lak og ridser 

• skade, der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller 
behandling, medmindre skaden skyldes kørsel eller nedstyrtning af ikke-læsset køretøj fra 
lift 

• skade på køretøjet, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet tippelad eller 
fejlbetjening af tippelads anordning 

• skader forvoldt med det af køretøjets transporteret gods, når dette har været forkert 
stuvet eller læsset 
Forsikringen dækker dog skade påført køretøjet under transport på eller ved hjælp af et 
andet befordringsmiddel 

• skade, der er dækket af anden forsikring eller af ordning der er ligestillet hermed 

• driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab 

• skader, der skyldes at køretøjet har været behæftet med mangler, så det var uforsvarligt at 
benytte 

• skade sket under sådanne omstændigheder, at selskabet kan gøre regres gældende efter 
reglerne under ansvarsforsikring 

• skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed og skade forvoldt under 
selvforskyldt beruselse 
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Hvis skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren eller køretøjets faste bruger, er 
forsikringstager dækket af forsikringen, medmindre det kan godtgøres, at han var vidende 
om, at der forelå omstændigheder som ovenfor nævnt, eller hans manglende  kendskab 
hertil skyldes grov uagtsomhed 

• skade der skyldes, at sikrede eller dennes ansvarlige medarbejdere ikke har holdt de 
forsikrede maskiner inkl. tilbehør i god og driftssikker stand, samt at fejl og mangler straks 
udbedres, når disse kommer til kundskab og lader de reparationer og ændringer udføre, 
som selskabet måtte anse for nødvendige 

• skade der skyldes, at offentlige myndigheders forskrifter ikke er overholdt 

• skade der skyldes, at fabrikants eller leverandørs anvisninger om installation, betjening, 
benyttelse, belastning eller vedligeholdelse ikke er overholdt 

• skade som følge af overbelastning, fejlmontering, alder, brug, slitage, tæring, manglende 
eller mangelfuld vedligeholdelse 

4. Hvordan beregnes erstatningen? 

4.1. Partiel skade 

Selskabet betaler for en reparation hos en af selskabet anerkendt reparatør, der sætter 
køretøjet i samme stand som før skaden.  
  
Er skaden opstået efter at køretøjet var overladt til reparatør, forhandler el.lign., jf. pkt. 1, og 
kan denne ikke godtgøre at være uden skyld i skaden, skal reparationer som kan udbedres på 
pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skade, som reparatøren normalt lader 
udbedre på andre værksteder, erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler for 
en tilsvarende reparation.  
  
Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel 
forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke. 

4.2. Totalskade 

Er skaden så stor, at reparation efter selskabets skøn ikke kan betale sig, ansættes 
erstatningen til det beløb, et tilsvarende køretøj af samme alder og stand vil kunne anskaffes 
for mod kontant betaling. 

4.3. Transportomkostninger 

Er der ikke tegnet abonnement herfor hos redningskorps, betaler selskabet nødvendige 
omkostninger til transport af køretøjet til nærmeste reparationsværksted. 

4.4. Selskabet kan erstatte en skade ved at 

• enten lade køretøjet reparere 

• eller erstatte den skete skade med et kontantbeløb 
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4.5. Dagsværdi  

Ved dagsværdi forstås genanskaffelsesprisen inklusive fragt, montage, told og andre afgifter 
umiddelbart før skadens indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat 
anvendelighed eller andre omstændigheder. Dagsværdiforsikring indeksreguleres ikke. 

4.6. Nyværdi 

Ved nyværdi forstås den efter dagsværdiprincippet udregnede værdi uden fradrag for alder 
og brug, men alene med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre 
omstændigheder.  

 

4.7. Underforsikring 

Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af den forsikrede genstand er højere 
end forsikringssummen, foreligger der underforsikring og skaden erstattes kun 
forholdsmæssigt.  
 
Underforsikring gøres i givet fald gældende særskilt for hver enkelt arbejdsmaskine.  

5. Forsikringssummer  
Forsikringen dækker maksimalt med den i forsikringsaftalen (policen) anførte forsikringssum, 
tillagt eventuel indeksregulering. 
 
Forsikringssum for maskiner indtegnet til dagsværdi indeksreguleres ikke. 
 
Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i Færdselsloven. 

6. Regres 
Ansvarsforsikring 

• Selskabet har regresret mod enhver, der efter færdselslovens § 104 er ansvarlig for 
skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed har 
selskabet kun regresret, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jfr. 
færdselslovens § 108, stk. 2. 

• For køretøjer, der ikke frit må udlejes, har selskabet pligt til at gøre regres gældende, hvis 
skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet uden fører. Det gælder dog ikke, hvis det 
godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet var udlejet i strid 
med justitsministeriets bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes uden fører. 

7. Selvrisiko 
Selvrisikobeløb fremgår af forsikringsaftalen (policen). 
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8. Ejerskifte m.v. 
Foruden de i fællesbetingelserne nævnte punkter gælder følgende: 

• Afhændes køretøjet, ophører forsikringen. Udskiftes køretøjet, ophører forsikringen, og 
forsikringstageren er fritstillet med hensyn til forsikring for sit nye køretøj 

   
Om den nye ejers retsstilling, se punkt. 1. 

9. Fællesbetingelser 
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV betingelses nr. 2200.00.01 
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