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ønsker at købe yderligere forsikringer)
landbrug@gjensidige.dk (hvis du allerede er kunde hos Gjensidige
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som er bygget af kunder, for kunder.
Koncernen har været noteret på Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år
har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred
og værdier. Vi er cirka 3.100 medarbejdere, heraf 470 i Danmark, og
vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.
I Norge tilbydes også bank, pension og opsparing.
Driftsindtægterne var 19,5 mia. NOK i 2012, mens
forvaltningskapitalen udgjorde 94,2 mia. NOK.

Fællesbetingelser
Betingelser 4289003

Forsikringsbetingelser for traktorer og høstmaskiner

1. Indledning
1.1
Forsikringen for traktorer og høstmaskiner er en tillægsforsikring
hos Gjensidige Forsikring A/S, herefter kaldet selskabet. Det er
derfor en forud, sætning, for at du har dækning for brand, tyveri,
hærværk m.v., at du også har en løsøreforsikring for det omfattede
køretøj.

1.2
I forsikringsbetingelserne for selskabets land, brugsforsikring
fremgår det, at alt landbrugsmateriel, herunder det kørende/
liftophængte mv., er omfattet af ”Brand mv.,” ”Tyveri og hærværk”
samt ”Anden skade”, når skaden er en direkte følge af en dækket

2.3
Maskin, og kørselskaskodækningen dækker des, uden ikke skade
påført materiellet under arbejde på dette.

2.4
Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket i indtil 3 uger efter
ejerskiftet, når der ikke er tegnet anden forsikring.

3. Hvor dækker forsikringen
3.1
Forsikringen dækker i Danmark.

3.2
Kørsel i udlandet dækkes kun efter særlig aftale med selskabet.

storm. For, sikringen for traktorer og høstmaskiner erstatter derfor

4. Krigs- og jordskælvs- og atomskader
m.v.

ikke skader, som er eller kunne være dækket (hvis forsikringen havde

Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under

skade på bygning – f.eks. løs, revne bygningsdele i forbindelse med

været oprettet) på landbrugsforsikringen

1.3
Det fremgår af policen, hvad der er forsikret og til hvilken
forsikringsværdi (se. max. værdi på policen). Eksempler på hvilke
køretøjer forsikringen kan omfatte:
Traktorer, rendegravere, mejetærskere, skår, læggere, selvkørende
gyllespredere, selvkørende marksprøjter, finsnittere, selvkørende
foderblandere m.m., som anvendes til land, brugsproduktion.

1.4
Forsikringen omfatter ikke:
Biler, motorcykler, knallerter, campere samt sø, og luftfartøjer samt
dele hertil.

2. Hvem er sikret
2.1
Sikrede er forsikringstager, som ejer eller bruger af det forsikrede og
enhver, der med lovlig tilladelse benytter materiellet, lader det

krig, oprør, borgerlige uro, ligheder, jordskælv, andre
naturkatastrofer og ved udløsning af atomenergi eller radioaktive
kræfter, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes anførte
forhold.

5. Flytning og risikoforandring
5.1
Selskabet skal straks have besked hvis:
a. forsikringstager eller den faste bruger flytter og/eller ønsker
betalingsadressen ændret,
b. der sker forandring i den risiko, der er beskrevet i policen,
herunder at materiellet udskiftes eller ændring af traktorens
eller motorredskabets anvendelse. (Den af forsikringstageren
oplyste anvendelse vil fremgå af policen),
c. forsikringstageren dør. Sidder ægtefællen i uskiftet bo,
fortsætter forsikringen, medmindre den ønskes ændret eller
ophævet,
d. der sker ændring i forsikringstagerens moms,
registreringsforhold.

benytte, el, ler er fører af det.

5.2

2.2

Undladelse af at give denne meddelelse kan medføre, at retten til

Endvidere dækkes virksomheder, der har fået overladt materiellet til
reparation, service, salg og lignende. Forsikringen dækker ikke skade
el, ler ansvar for skade under kørsel, som ikke sker i
forsikringstagerens interesse.

erstatning bliver nedsat eller bortfalder.

5.3
På baggrund af de ændrede forhold tager selskabet stilling til, om
og på hvilken måde forsikringen kan fortsætte.
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5.4

det tidspunkt, hvor ændringen skulle træde i kraft, hvis selskabet

Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn

forinden får skriftlig besked om opsigelse.

med henblik på en vurdering af såvel det forsikrede som
risikoforholdene i øvrigt, selvom der ikke foreligger risikoændring.

6. Salg eller afmelding af traktor- /
materiel

9. Hvis en skade også er dækket i andet
selskab
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet/andre selskab(er),
og har dette/disse selskab(er) taget forbehold om, at dækningen

6.1

falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet

Sælges eller afmeldes køretøjet, skal selskabet straks have besked.

selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring.

Forsikringen ophører fra salgs,/afmeldingsdatoen.

Denne bestemmelse gælder kun opgørelsen mellem selskaberne.

6.2

10. Præmiens betaling

Nummerplader kan ikke deponeres.

10.1

7. Ændring af præmie eller forsikringsbetingelser

Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag,

7.1

og evt. andre offentlig fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler

via betalingsservice(BS) eller indbetalingskort. Sammen med
præmien opkræves stempelafgift til statenstatsafgift, bevisafgift

Væsentlige ændringer i præmie, selvrisiko eller betingelser varsles

de udgifter der er forbundet med opkrævningen og betalingen af

mindst 30 dage før forsikringens hovedforfaldsdato. Dette gælder

præmien mv.

ikke for indeksering eller lovmæssige ændringer.

7.2

10.2
Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den

Ønsker du ikke at acceptere, de væsentlige ændringer vi varsler, vil

opgivne betalingsadresse eller e-boks. Betales via betalingsservice

du være fritstillet fra forsikringens hovedforfaldsdato.

hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres

8. Varighed og opsigelsesregler
8.1
Forsikringen er tegnet for en et-årig forsikrings, periode. Ved
forsikringsperiodens udløb forlænges forsikringens løbetid
automatisk med 1 år ad gangen, medmindre selskabet senest 3
måneder før udløb har sendt anden meddelelse til forsikringstager
eller har modtaget forsikringstagers skriftlige opsigelse af
forsikringen.

8.2
I forbindelse med anmeldelse af en skade kan både forsikringstager
og selskabet skriftligt opsige forsikringen med 14 dages varsel.
Fristen for opsigelse løber fra den dag, selskabet har modtaget
skriftlig skadeanmeldelse og indtil 1 måned efter, at selskabet har
betalt eller afvist at betale erstatning.

8.3
I stedet for at opsige forsikringen kan selskabet – også med mindst
14 dages varsel – betinge fortsættelse af forsikringen på ændrede
vilkår, f.eks. begrænsninger i dækningsomfanget, særlige
selvrisikobestemmelser eller forhøjelse af præmien.
Forsikringstageren kan i så fald vælge at lade forsikringen udgå fra
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betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks
underrettes.

10.3
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden
og senere præmier på de anførte forfaldsdage.

10.4
Første præmie skal betales senest 12 dage efter modtagelsen af
indbetalingskortet. Ved senere præmie skal præmien betales senest
21 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige
betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne
gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice (BS).

10.5
Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen.

10.6
Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet opsige
forsikringsaftalen med den virkning, at aftalen ophører, hvis
præmien ikke er betalt senest 21 dage efter opsigelsen. Opsigelse
kan tidligst ske 14 dage efter udløbet af betalingsfristen efter pkt.
10.4.

10.7
Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende
omstændigheder, og betales præmie 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 pkt. 10.6. Ved manglende betaling af første
præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter
betalingsfristen i pkt. 10.4. Er forsikringsaftalen indgået for en
bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode.

12. Gebyrer
12.1 Gebyrer
12.1.1 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.
12.1.2 Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/
timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres.
12.1.3 Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på

10.8

selskabets hjemmeside eller oplyses på forespørgsel.

For traktor gælder at er forsikringen ophørt på grund af

12.2 Ændring og indførelse af nye gebyrer

præmierestance, kan den ikke sættes i kraft igen, før restancen er
betalt og da kun med præmiebetaling helårligt forud i mindst 2 år.

12.2.1 I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye
gebyrer indføres af omkostnings, indtjenings, eller markedsmæssige

11. Indberetning til Fællesregistret og DFIM

årsager.

11.1 Præmierestance

første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets

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, telefon 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
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.

11.2 Afvigende skadesforløb
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 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.

12.2.2 Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den
hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til
forsikringstager med tre måneders varsel til policens
hovedforfaldsdato.

13. Indeksregulering
13.1
Præmien indeksreguleres på første forfaldsdag i kalenderåret eller
ved første ændring af policen forinden.

13.2
Præmien reguleres i overensstemmelse med det af Danmark
Statistik hvert år offentliggjorte summariske lønindeks for den
private sektor Basis for reguleringen er lønindeks for januar kvartal i
kalenderåret før.

13.3
Selvrisiko og andre beløbder er nævnt i forsikringsbetingelserne og i
policen, reguleres – medmindre andet fremgår umiddelbart efter
beløbet – i overensstemmelse med det nævnte indeks pr. 1. januar i
kalenderåret.

13.4
Ophører udgivelsen af det nævnte indekser selskabet berettiget til
at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks fra
Danmarks Statistik.

13.5
Forsikringsværdien jfr. pkt. 13 indeksreguleres ikke efter de anførte
regler.
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14. Forsikringsværdien.

16. Voldgift

14.1

16.1

Køretøjets forsikringsværdi (max. værdi) fremgår af policen. Ved

Skulle der opstå uenighed mellem forsikringstageren og selskabet

oprettelsen af forsikringen skal køretøjets værdi fastsættes til:

om skadens opgørelse i sager af erhvervsmæssig karakter, kan såvel

a. Nyværdi, hvis køretøjets værdi udgør mindst 50% af et
tilsvarende nyt køretøj. Ved nyværdi forstås den listepris, som
materiellet kan anskaffes/genkøbes til.
b. Dagsværdi, hvis køretøjets værdi udgør mindre end 50% af et

upartiske vurderingsmænd.

16.2
Forsikringstageren vælger den ene vurderingsmand, og selskabet

tilsvarende nyt køretøj. Ved dagsværdi forstås den pris, som et

vælger den anden. Vurderingsmændene vælger inden forretningens

tilsvarende køretøj i tilsvarende stand og alder kan genanskaffes

foretagelse en opmandsom i tilfælde af uoverensstemmelse

til.

mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af

14.2
Det er forsikringstageren, som fastsætter forsikringsværdien. Er
forsikringsværdien fastsat for lavt, vil selskabet kunne gøre
underforsikring gældende jf. FAL.

15. Ankenævn
Opstår der uoverensstemmelse mellem forsikringstager og
selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til
selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager
klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
tlf. 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk
Sikrede skal indsende klagen til Ankenævnet på et særligt
klageskema. Samtidig skal sikrede betale et gebyr til Ankenævnet.
Følgende kan sende forsikringstager et klageskema og et girokort til
brug for indbetalingen af gebyret.:
a. Selskabet
b. Ankenævnet for Forsikring
c. Forsikringsoplysningen
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
tlf. 41 91 91 91
www.forsikringsoplysningen.dk
Klager, der vedrører sager af erhvervsmæssig karakter, behandles
kun, hvis Ankenævnet skønner, at sagen ikke adskiller sig væsentligt
fra private forsikringsforhold.
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forsikringstageren som selskabet forlange skaden opgjort af

uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, der måtte
være uenighed om. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af
opmand, udpeges denne af præsidenten for Sø, og Handelsretten.

16.3
Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse
med forsikringsbetingelsernes og policens bestemmelser og afgiver
skriftlig redegørelse for beregning af tabet. Udgifterne til
vurderingsmændene og opmand fastsættes og fordeles af
voldgiftsretten.

17. Lovgivning
For forsikringen gælder ud over de regler og bestemmelser, der er
nævnt i policen og forsikringsbetingelserne, bl.a. lov om
forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed.

Ansvarsdækning
Betingelser R250003

Gælder kun hvis det fremgår af policen.

18. Hvad dækker forsikringen
18.1
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar, når køretøjet er i
brug som køretøj jf. færdselsloven.

18.2
Forsikringen dækker ansvar for skade på forsikringstagerens person,
når denne ikke er fører af traktoren.

18.3
Forsikringen dækker med de erstatningsummer, som er fastsat i
den danske færdselslov.

18.4
Forsikringen dækker øvelseskørsel og kørsel til køreprøve i godkendt
og registreret traktor. Kommer føreren af traktoren til skade under
kørslen, vil skaden være dækket under ansvarsforsikringen Er der
tale om en godkendt traktor skal politiets godkendelse indhentes
inden kørslen.

19. Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade:
a. på føreren.
b. på ting eller ejendom der tilhører føreren eller de personer, som
er sikret på nærværende police eller virksomheder helt eller
delvist ejet af disse.
c. der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international
transport.
d. på tilkoblet køretøj eller liftophængt redskab.
e. på transporteret gods, hvis ansvaret ikke er omfattet af
færdselslovens regler.
f. opstået i forbindelse med kap, og væddeløbskørsel eller under
træning dertil.
g. opstået i forbindelse med traktortrækpløje, konkurrencer,
kaperkørsel eller under træning dertil (med mindre dette
fremgår af policen).
h. der kan kræves dækket på en anden ansvarsforsikring.
i. for uindregistreret køretøj omfattet af færdselslovens § 74, vil
dit færdselsansvar være omfattet af bedriftansvarsforsikringen
på din landbrugsforsikring, hvis køretøjet anvendes til
landbrugsproduktion
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Kørselskaskodækning
Betingelser R250003

Gælder kun hvis det fremgår af policen.

20. Hvad dækker forsikringen
20.1
Forsikringen dækker direkte kørsels, og parkeringsskader på
køretøjet, herunder fastmonteret tilbehørsom er nævnt i policen.
19.1.1 Ved kørselskader forstås, skader som pludseligt og udefra
påføres det forsikrede under kørsel. Forsikringen dækker skader
opstået ved påkørsel, sammenstød, væltning og nedstyrtning.
Herunder dækkes også kørselsskader sket under landbrugs, og
markarbejde.
19.1.2 Ved parkeringskader forstås, skader som pludseligt og udefra
påføres det forsikrede, mens det holder standset eller parkeret.
Skader som følge af påkørsel, sammenstød, væltning og
nedstyrtning dækkes.

20.2
Ud over skader på selve køretøjet er skader som pludseligt og udfra
påføres værktøj og afmonteret tilbehør, som hører til det sikrede

21.4
Skader opstået i forbindelse med landbrugsarbejde for andre ud
over 100 timer (medmindre det fremgår af policen).

21.5
Skader der er dækket af en anden forsikring, eller hvor andre kan
forpligtes f.eks. gennem garantier, købelovens bestemmelser mv.

21.6
Skader der skyldes fabrikations, og konstruktionsfejl, overbelastning
eller fejlmontering.

21.7
Skader der består i forringelse af køretøjets eller maskinens stand,
som følge af brug, slitage, stenslag i lak, ridser i ruder, tæring,
rustdannelse og vejrligets påvirkninger.

21.8
Skader opstået i forbindelse med kap, og væddeløbskørsel eller
under træning dertil.

køretøj ligeledes omfattet af denne dækning. Skader som følge af

21.9

påkørsel, sammenstød, væltning og nedstyrtning dækkes.

Skader opstået i forbindelse med traktortræk, pløjekonkurrencer,

20.3
Endvidere dækkes skader, som pludseligt og udefra påføres

kaperkørsel eller under træning dertil (med mindre dette fremgår af
policen).

køretøjet i forbindelse med transport til og fra forhandler, reparatør

21.10

mv.

Skader forvoldt med forsæt eller ved groft uforsvarlig kørsel eller

20.4
Forsikringen dækker driftstab, der opstår ved, at køretøjets bidrag
til indtjeningen nedsættes eller bortfalder. Driftstabet opgøres efter
reglerne i selskabets landbrugsforsikring.

21. Forsikringen dækker ikke
21.1
Skader der er eller kunne have været dækket på
landbrugsforsikringen hos selskabet eller anden landbrugsforsikring.

21.2
Skader opstået under arbejdeder ikke har relation til
landbrugsproduktion. De sikrede personer må dog anvende de
sikrede køretøjer mv. i forbindelse med vedligeholdsesarbejder på
forsikringsstedet.

21.3
Skader der alene er opstået i og er begrænset til køretøjets
mekaniske dele.
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anden form for grov uagtsomhed herunder kørsel i spirituspåvirket
tilstand. Forsikringstageren eller den faste bruger er dækket,
medmindre disse, deres ægtefælle/samlever eller hjemmeboende
børn ikke kendte eller burde kende til de foreliggende
omstændigheder.

Maskinkaskodækning
Betingelser R250003

Gælder kun hvis det fremgår af policen.

22. Hvad dækker forsikringen
22.1
Forsikringen dækker pludseligt og uforudset opståede,
konstaterbare fysiske skader på det køretøj, der er nævnt i policen.

23.8
Skade opstået i forbindelse med landbrugsarbejde for andre ud
over 100 timer (medmindre det fremgår af policen).

23.9
Skade på landbrugsmateriel som er over 11 år regnet fra
anskaffelsestidspunktet som fabriksny.

22.2
Forsikringen dækker driftstab, der opstår ved, at
landbrugsmateriellets bidrag til indtjeningen ned, sættes eller
bortfalder. Drifttabet opgøres efter reglerne i selskabets
Landbrugsforsikring.

23. Forsikringen dækker ikke
23.1
Skader der er eller kunne have været dækket på
landbrugsforsikringen hos selskabet eller anden landbrugsforsikring
eller på kørselskaskoforsikringen.

23.2
Forringelse der skyldes rustdannelse, tæring og vejrligets påvirkning
af enhver art samt følger af slid, alder og brug eller andre indirekte
følgeskader.

23.3
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.

23.4
Punkteringer, snit, flænger, revner eller sprængninger af gummidele
og dæk.

23.5
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.

23.6
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.

23.7
Skade der skyldes forkert eller manglende påfyldning af væske.
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Når skaden sker

24. Skadeanmeldelse
24.1
Skade, der omfattes af forsikringen, skal snarest muligt anmeldes
til selskabet med så fyldestgørende oplysninger som muligt.
Skader kan anmeldes til skadecentret på telefon: 70 10 20 01
eller på selskabets hjemmeside/skade.

24.2
Der må ikke uden selskabets accept træffes aftale om
erstatningskrav. Ved at anerkende et erstatningskrav kan en sikret
risikere selv at måtte betale erstatning over for den, som kræver

27.2
Selskabet kan vælge at erstatte skaden ved:
a. at sætte det skaderamte i væsentlig samme stand som før
skaden,
b. at godtgøre værdiforringelsen,
c. at overtage det skaderamte mod at levere anvendelige
maskiner eller levere ting (også ved nyværdi) svarende til det
skaderamte umiddelbart før skaden,
d. at udbetale kontanterstatning svarende til den pris selskabet
skal betale for maskiner og ting hos den reparatør selskabet har
anvist,

erstatning (skadelidte).

e. at overtage genstande mod at betale kontanterstatning.

24.3

27.3

Tyveri og røveri skal også anmeldes til politiet.

Selskabet forbeholder sig ret til at anvise leverandør og reparatør.

25. Begrænsning af skade

27.4

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.

Erstatningen kan ikke overstige den forsikringsværdi, der måtte
være gældende for de skaderamte ting.

27.5 Hvordan erstattes driftstabet
Drifttab erstattes efter reglerne i selskabets landbrugsforsikring.

26. Dokumentation

28. Moms- og afgiftsforhold

Det kan være svært, når ting er beskadiget nøjagtigt at huske

Generelt for forsikringen gælder, at der i erstatningen for

værdi, udseende mv. for de ting, som er gået tabt eller i stykker,
men du har pligt til at dokumentere eller sandsynliggøre dit
erstatningskrav over for selskabet. Derfor er det en god ide at
gemme slutsedler, kvitteringer, maskinlister, garantibeviser,
tekniske specifikationer m.m. og tag evt. fotografi af særligt værdi,
fuldt/teknisk landbrugsmateriel.

27. Skadens regulering
27.1
27.1.1 Udgør værdien af den enkelte skaderamte genstand på
skadetidspunktet mindst halvdelen af genanskaffelsesprisen for
nye tilsvarende eller identiske ting, erstattes med nyværdien på
skadetidspunktet.
27.1.2 Det er værdien på den skaderamte genstandder er afgørende
og ikke værdien på den maskine mv., hvori genstanden indgår.
27.1.3 I modsat fald opgøres erstatningen til dagsværdi. Ved

erhvervsmæssige landbrugsmateriel og tilbehør ikke medregnes
moms og andre afgifter, som forsikringstageren på
skadetidspunktet kan modregne i sit regnskab med told, og
skattemyndighederne. Moms og andre afgifter udlægges ikke i
disse tilfælde af selskabet. Se også punkt 5.1.d om meddelelsespligt
ved ændring af forsikringstagerens momsforhold.

29. Selvrisiko
29.1
Forsikringen er tegnet med en selvrisiko (se policen), som gælder
ved enhver skade. Vedrører en skadehændelse flere dækninger
omfattet af denne forsikring eller andre forsikringer i selskabet
beregnes der kun et selvrisikobeløb – det højeste.

29.2
Overstiger reparationen af det skaderamte selvrisikobeløbet,

dagsværdi forstås nyværdi med rimeligt fradrag for værdiforringelse

lægger selskabet dette ud overfor reparatøren, og opkræver det

som følge af slid, alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre

hos forsikringstageren. Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage

omstændigheder. I praksis vil det svare til, hvad det skaderamte

efter påkrav, slettes eventuelle kaskodækninger med 14 dages

som brugt er værd i almindelig handel.

varsel.

27.1.4 Det er en betingelse, at genanskaffelse finder sted senest 1
år fra skadedagen. I modsat fald erstattes med dagsværdi.
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29.3
Skadebegivenheder hvor der er særlige forhold omkring opkrævning
af selvrisiko:
a. Når køretøjet er overladt til maskin, auto, værksted eller
lignende opkræves ikke selvrisiko, medmindre værkstedet er
ansvarlig for skaden.
b. Ved skade, sket efter at køretøjet er overdraget til ny ejer,
opkræves ikke selvrisiko hos forsikringstageren men hos ny ejer.
c. Ved hærværk begået af en kendt skadevolder, der ikke har
økonomisk mulighed for at refundere selskabets udgift,
opkræves ikke selvrisiko.
d. Hvor skadevolders erstatningspligt bortfalder på baggrund af
lov om erstatningsansvar, opkræves ikke selvrisiko.

29.4
Med mindre andet fremgår af policen, gælder følgende generelle
selvrisikobeløb. Beløbene er fastsat i år 2004 og indeksreguleres.
Selvrisikoen er minimum:
a. 3.366 kr. ved skader på motoransvarsforsikringen.
b. 3.366 kr. ved kørselskaskoskader på traktorer.
c. 6.732 kr. ved kørselskaskoskader på mejetærskere, skårlægger,
finsnittere m.m.
d. 3.366 kr. ved maskinkaskoskader på traktorer.
e. 10.098 kr. ved maskinkaskoskader på traktorer, hvis alder er 8 år
eller mere regnet fra anskaffelsestidspunktet som fabriksny.
f. 6.732 kr. ved maskinkaskoskader på mejetærskere, skårlæggere,
finsnittere m.m.
g. 10.098 kr. ved maskinkaskoskader på mejetærskere,
skårlæggere, finsnittere m.m, hvis alder er 8 år eller mere regnet
fra anskaffelsestidspunktet som fabriksny.

30. Regres
30.1
Selskabet har regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er
ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med fortsæt. Er
skaden forvoldt ved uagtsomhed, har selskabet kun regres, hvis
uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed jf.
færdselslovens §108 stk. 2.

30.2
Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en
skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regres for de
afholdte udgifter.
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Hvad betyder de anvendte ord og definitioner

Ord, der indgår i betingelserne og policen, er forklaret i dette afsnit,
som ligeledes er en del af betingelserne.

Maskinfællesskab
Det forsikrede anvendes til landbrugsarbejde i de på policen nævnte

Arbejde for andre over 100 timer

landbrugsbedrifter.

Det forsikrede anvendes til landbrugsarbejde i forsikringstagerens

Maskinskade

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

Arbejde for andre under 100 timer.
Det forsikrede anvendes kun til landbrugsarbejde i
forsikringstagerens egen landbrugsbedrift og anvendes kun i meget
lille omfang i forbindelse med nabotjenester og lønnet
landbrugsarbejde.

Forsikringsperiode
Det tidsrum som forsikringsaftalen løber i, og hvor selskabet
dækker en omfattet skade. Forsikringsaftalens ikrafttrædelse og

Skade som er opstået i maskindele og maskiner.

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

Max. værdi
Den højeste erstatning som kan komme til udbetaling fra
forsikringen.

Motorredskab

udløb fremgår af policens forside.

Motordrevet køretøj som hovedsagelig er indrettet som

Forsikringstager

km i timen og kun med en væsentlig konstruktiv forandring kan

Den person som selskabet har indgået forsikringsaftale med.

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.

Høstmaskine
Motordrevet køretøj som hovedsagelig er indrettet til at foretage en

arbejdsredskab, og som er konstrueret til en hastighed af højst 30
ændres til større hastighed.

Registreringspligtig traktor
Traktor indregistreret til at foretage transport på offentlig vej uden
begrænsning i henhold til færdselslovens § 72.

Regres
Selskabet kan kræve et udbetalt erstatningsbeløb for en skade helt
eller delvist tilbage fra den, der har forvoldt skaden.

Selvrisiko

agroindustriel separations proces, og som er konstrueret til en

Er den del af en skade, du selv skal betale.

hastighed af højst 30 km i timen og kun med en væsentlig

Traktor

konstruktiv forandring kan ændres til større hastighed.

Landbrugsproduktion

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

Ved landbrugsproduktion forstås sædvanligt forekommende

hastighed af højst 40 km i timen.

arbejde ved dyrkning, pasning af dyr og afgrøder, høst, optagning

Værdiforringelse

og transport af landbrugsafgrøder, produkter og dyr.

Vedligeholdelsesarbejder
Ved vedligeholdelse forstås vedligeholdelse af egen privatvej samt
tilhørende grønne arealer omkring privatvej og ejendom.
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I stedet for eller i forbindelse med reparation kan der blive tale om
værdiforringelse, hvis materiellet efter reparation er blevet mindre
værd. Værdiforringelsen udregnes som forskellen mellem
materiellets værdi uden skade og værdien efter reparation.
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