
 

Arbejdsmaskiner 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Storstrøm Forsikring g/s          
 Danmark    FT-nr. 50167 
 

 
Produktarket indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om forsikringen. Sker der en skade, er det din 
forsikringsaftale (policen) og betingelserne der er gældende. Det fremgår af din police, hvilke dækninger du har 
valgt til din forsikring. Forsikringsbetingelserne finder du på storstrom.dk  
 
Hvilken form for forsikring er der tale om ? 
Forsikringen dækker dine arbejdsmaskiner, fx traktor, gravemaskine eller anden type arbejdsmaskine. 
 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den ? 

 
Ansvarsforsikringen dækker 
✓ Erstatningsansvar ved skade på andre 

personer eller deres ting, dækkende 
med færdselslovens summer 

 
 

Forsikringen kan også dække 
✓ Brandskade – omfattende kortslutning, 

lynnedslag og eksplosion  
✓ Indbrudstyveri – herunder hærværk i 

forbindelse med indbrud 
✓ Kaskoskade – der dækker under kørsel 

og parkering når skadeårsagen er 
udefrakommende, pludselig og uventet 
 

 

  
  

 

 

Hvad dækker den ikke ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 
 

Ansvarsforsikring dækker ikke  
 skade på arbejdsmaskinen  
 skade på føreren af arbejdsmaskinen 
 skade i arbejdsmaskinens mekaniske 

eller elektriske dele 
 Bortkomst, når der ikke er tale om 

tyveri af arbejdsmaskinen 
 

  

  

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen ? 

Fuldt overblik findes i betingelserne. 
Her er oplistet nogle eksempler 

! Skade, som følge af grov uagtsomhed 
eller forsæt  

! Skade sket under kørsel i beruset 
tilstand 
Skade, der skyldes manglende 
vedligeholdelse 
 

 
 
  



  

Storstrøm Forsikring g/s  •  Lohmannsvej 8  •  4780 Stege 

Telefon 5555 8888  •  CVR-nr. 18773015  •  E-mail: post@storstrom.dk 

 

 
 

 

Hvor er jeg dækket ? 

✓ Forsikringen er gældende i Danmark. 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg ? 

Ved ændringer, skal vi have besked, hvis 
- din betalingsadresse ændrer sig   
- andre risikoforhold ændrer sig 
- brugen af arbejdsmaskinen ændrer sig 

 
Sker der en skade, så skal du hurtigst muligt, 

- anmelde den til os på storstrom.dk eller tlf. 5555 8888 
- efter bedste evne, forsøge at begrænse omfanget af skaden 

 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg ? 

Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt.  

Der kan betales via Betalingsservice eller indbetalingskort. Ved månedsbetaling forudsættes 

Betalingsservice. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen ? 

Forsikringen er gældende for den periode, der fremgår af din forsikringsaftale. 

Forsikringen forlænges automatisk, med samme periode, medmindre den opsiges forinden. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen ? 

Forsikringen kan opsiges skriftligt senest en måned før forsikringsperioden udløber. 

Er forsikringen etableret for en flerårig tegningsperiode, kan den tidligst opsiges senest en måned 

før perioden udløber.  

Ved skade kan du eller selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel, i indtil 30 dage efter skaden 

afsluttes, skaden afvises eller erstatning betales. 

 

 

 


