Forsikringsbetingelser for

Materielforsikring
Almindelige betingelser 237-10
Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
All Risks for kraner, gaffeltrucks, gravemaskiner m.v. incl. Maskinskade.

§1

Forsikringens omfang
1.1. Hvad dækkes?
Forsikringen dækker tab af og skade på de forsikrede genstande af en hvilken som helst årsag, herunder maskinskade med de i § 1.2. angivne undtagelser og på de angivne betingelser.
Ved maskinskade forstås tilfældig opstået skade, der skyldes: defekte materialer eller fejl i projektering, konstruktion eller ved montage, vibrationer, fejlregulering, forkert opstilling, løsrivning
af dele, unormale spændinger, træthed, centrifugalkraft, varmløbning, fejlagtig eller tilfældig
mangel af smøremiddel, elektrisk overspænding
af hvilken som helst årsag, fejl i isolation, kortslutning, blottede elektriske ledninger eller buedannelser samt andre iboende fejl eller mangler,
der ikke er anført i policen som undtagelser.
1.2. Undtagelser
Forsikringen dækker ikke:
spild, svind eller slitage som naturlig følge af
normal brug, herunder sådanne buler og
skrammer, der tilføjes de forsikrede genstande
ved grave-, skubbe- eller løftearbejde, samt
rustangreb, gradvis forringelse samt ridser i eller
krakelering af malede eller polerede overflader,
1.2.2.
tab eller beskadigelse af gummiringe forårsaget
ved brug af bremser, ved punkteringer, snit,
flænger eller sprængning,
forsikrede genstande anbragt på søfartøjer eller
skibe, medmindre særlig aftale foreligger,
glas, porcelæn eller lignende materiale, drivremme, tovværk, bånd, slanger, bøjelige rør,
kabler, wirer eller ikke metalliske foringer, medmindre sådant tab eller beskadigelse er en direkte følge af brand, lynnedslag, eksplosion, orkan
eller uvejr, eller direkte hidrører fra tyveri af hele

det maskineri, i hvilket sådanne genstande udgør en integrerende bestanddel,
1.2.3.
tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande, som skyldes forsætlig handling eller grov
uagtsomhed fra sikredes side, herunder mangelfuld pasning og ikke behørig vedligeholdelse, for
så vidt dette kan lægges sikrede til last,
1.2.4.
bod for forsinkelse eller manglende levering,
1.2.5.
krav i forbindelse med garanti for arbejdsudførelse, ydeevne eller kvalitet,
1.2.6.
driftstab af enhver art eller andet indirekte tab eller ansvar,
1.2.7.
skade, der skyldes afprøvning, tilsigtet overbelastning eller forsøg, der bringer de forsikrede
genstande i en unormal eller af fabrikken ikke foreskreven tilstand.
skade, der skyldes normal afprøvning af en byggekran, er dog medforsikret, forudsat at afprøvning foretages i henhold til de af myndighederne
givne bestemmelser,
1.2.8.
skade, der skyldes ukyndighed under udførelse
af reparationsarbejde,
1.2.9.
skade, som skyldes mangler eller fejl, hvormed
den sikrede eller nogen af dennes ansvarlige
personale var bekendt ved forsikringens tegning,
og som ikke er oplyst over for Tryg,
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1.2.10.
udgifter til midlertidig reparation udført uden
Tryg's samtykke,
1.2.11.
forsikringen omfatter ikke risikoen under udlejning/udlån, medmindre særlig aftale er truffet,

§2

Forhold under forsikringens løbetid
2.1. Anmeldelsespligt
Sikrede skal straks anmelde til Tryg:
2.1.1.
Når den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flyttes til andet sted end det i policen angivne,
2.1.2.
enhver forandring af de forsikrede genstande,
herunder forandringer, hvorved belastning, hastighed og tryk ændres,
2.1.3.
når der tegnes forsikring andetsteds,
2.1.4.
når den forsikrede virksomhed skifter ejer, hvorefter Tryg træffer bestemmelse om, hvorvidt og
på hvilke betingelser, forsikringen kan fortsættes,
2.2. Præmiens betaling
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte forfaldsdage.
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på
den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Tryg
straks underrettes.
Betales præmien ikke efter første påkrav, sender
Tryg en fornyet skriftlig påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalings-
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1.2.12.
skade eller udbredelse af sådan skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af
jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser,
foranstaltninger til værn mod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder, strejke,
lockout, samt skade, der direkte eller indirekte er
forårsaget af eller står i forbindelse med atomkernereaktioner f.eks. kernespaltning (fission),
kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt
henfald, hvad enten sådan skade indtræder i
krigstid eller fredstid.

adressen. Denne påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte tidsfrist.
En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så vidt betaling ikke
finder sted inden 14 dage efter påmindelsen,
bortfalder Tryg's dækningspligt.
Tryg er berettiget til udover præmien at opkræve
et inkassogebyr.
2.3. Ændring af præmien eller betingelserne
Hvis Tryg's tarif eller forsikringsbetingelser for
forsikringer af samme art som denne forsikring
ændres er såvel forsikringstageren som Tryg berettiget til med én måneds varsel til en præmieforfaldsdag at forlange forsikringen ændret.
Forsikringstageren har ret til at kræve forsikringen ophævet fra præmieforfaldsdagen, dersom
han ikke ønsker at acceptere Tryg's krav om forhøjet præmie eller skærpede betingelser og snarest skriftligt meddeler dette.
2.4. Opsigelse
Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges
med en måneds skriftlig varsel til et forsikringsårs udløb.
Endvidere kan forsikringen fra hver af siderne
indtil en måned efter en skades afslutning eller
efter et erstatningskravs afvisning opsiges med
14 dages varsel.
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2.5. Forsikring andetsteds
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 for- sikring med samme forbehold.
2.6. Besigtigelse
Sikrede er forpligtet til at holde de forsikrede
genstande i god og driftssikker stand. Tryg skal
have adgang til når som helst at inspicere disse,
og sikrede er forpligtet til efter behørigt skriftlig
varsel at lade de mangler afhjælpe og de reparationer og ændringer udføre, som Tryg anser for
nødvendige.
Forsømmer sikrede dette, træder forsikringen ud
af kraft for de pågældende genstande, indtil
manglerne er afhjulpet og reparationerne udført.

§3

2.8. Betjening
Det er en betingelse for forsikringens dækning at
kraner betjenes af en kranfører, der har et certifikat til den pågældende type kran samt er gjort
bekendt med de af kranleverandøren og Arbejdstilsynets givne påbud og anvisninger.
2.9. Stilstand og opmagasinering
Det påhviler sikrede ved stilstand eller opmagasinering at føre jævnligt tilsyn med de forsikrede
genstande.

Forhold i skadetilfælde
3.1. Skadeanmeldelse og opgørelse
Når skade indtræffer eller beskadigelse opdages, skal sikrede:
3.1.1.
uden ophold, om muligt pr. telefon eller telefax,
anmelde dette til Tryg, som skal have lejlighed til
at besigtige skaden, inden nogen som helst reparation påbegyndes, og inden aftale om istandsættelse finder sted. Samtidig ophører Tryg's
ansvar med hensyn til fremtidige skader på den
pågældende genstand, indtil fuldstændig og endelig reparation har fundet sted. Benyttelse af
denne efter en foreløbig reparation bliver derfor
sikredes egen risiko,
3.1.2.
drage omsorg for, at der ikke sker yderligere
skade eller tab på den forsikrede genstand, og
sikre bevis for skadens årsag,
3.1.3.
såfremt det drejer sig om tyveri eller anden forbrydelse tillige give anmeldelse til politiet.
3.2. Erstatningens opgørelse
Grundlaget for opgørelse af skade dækket ved
denne police er følgende:
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2.7. Offentligt tilsyn
Forsikrede genstande og øvrige dele, som er
undergivet offentligt tilsyn og godkendelse, skal
opfylde de i så henseende foreskrevne regler, jf.
bl.a. Arbejdstilsynets anvisninger for tårnkraner,
mobilkraner, etagekraner og spilhejseværker meddelelse nr. 1, 1967. Det påhviler sikrede eller dennes befuldmægtigede at påse, at sådanne regler overholdes.

3.2.1.
for skade, der kan repareres - udgiften til istandsættelse til normal benyttelse indbefattet værdien af udskiftelige dele, arbejdsløn i henhold til
normal tarif, transportomkostninger til almindelige takster og udgifter til nedtagning og genopstilling samt evt. toldafgifter. Værdi af beskadigede
dele, som er udskiftet, men som kan anvendes
på anden måde, fratrækkes ved erstatningsopgørelsen. Luft- og ekspresfragt, overarbejde,
ekstra løntillæg for arbejde på søn- og helligdage eller natarbejde erstattes kun, når policen indeholder særlige bestemmelser herom.
Udgifter til forandringer, tilbygninger, forbedringer og eftersyn udført i forbindelse med reparation erstattes ikke.
3.2.2.
I tilfælde af totalskade - handelsværdien umiddelbart før skadens indtræden med tillæg af omkostninger for nedtagning, men med fradrag af
evt. scrapværdi. Totalskade anses at foreligge,
hvis reparationsomkostningerne, som beskrevet
i § 3.2.1., er lig med eller overstiger handelsværdien umiddelbart før skadens indtræden.

Side 3

Forsikringsbetingelser for

Materielforsikring
Almindelige betingelser 237-10
3.2.3
For genstande, der er ude af produktion, er erstatningen endvidere begrænset til omkostningerne til reparation med reservedele til en pris
på tilsvarende dele, der løbende produceres, og
dermed kan fremskaffes uden specialfremstillingsomkostninger.
3.2.4.
Ved indtruffen skade, som er dækket af denne
police, står det Tryg frit, om det vil reparere eller
forny det beskadigede eller tabte, eller refundere
skaden kontant i overensstemmelse med værdien som brugt maskineri umiddelbart før skadens
indtræden.
3.2.5. Selvrisiko
Sikrede bærer som selvrisiko det ud for hver forsikret genstand angivne beløb at enhver skade,
der ikke skyldes brand, lynnedslag eller eksplosion.
3.4. Forsikringssum
Forsikringssummen for de forsikrede genstande
danner grænsen for Tryg's samlede hæftelse for
flere skader inden for samme forsikringsår.
Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en selvstændig forsikring.

3.5. Underforsikring
Er den i policen anførte nyanskaffelsesværdi lavere end nyanskaffelsesværdien på skadetidspunktet, erstattes skaden kun forholdsmæssigt.
Ved nyanskaffelsesværdien forstås den til enhver tid gældende dagspris for en fabriksny maskine magen til den forsikrede incl. fragt og montage.
Selvrisikobeløbet fradrages fuldt ud den ifølge
underforsikringsreglen på Tryg faldende andel af
skadebeløbet.
3.6. Voldgift
Såvel forsikrede som Tryg er berettiget til at forlange tabets størrelse fastsat af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver at parterne vælger én.
Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som indenfor uoverensstemmelsernes grænse, træffer den endelige
afgørelse.
Kan vurderingsmændene ikke blive enige om
valget af opmand, udpeges han af præsidenten
for Sø- og Handelsretten. Voldgiftsretten træffer
tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne forbundet med voldgiften.
3.7. Forældelse
Såfremt sikrede ikke inden 6 måneder efter, at
Tryg har afslået et erstatningskrav, påstævner
sagen for vedkommende domstol, mister han sin
eventuelle ret til erstatning.

§ 4. Indeksregulering
4.1
Den/de oprindelige forsikringssum/forsikringssummer samt præmien reguleres hvert år på
grundlag af det af Danmarks statistik udarbejdede maskinprisindeks pr. 1. juli.
4.1.1
Regulering af forsikringssum/ forsikringssummer
foretages straks fra det følgende års 1. januar,
og regulering af præmie foretages pr. første forfaldsdag i det pågældende kalenderår.

4.1.3
Præmien ændres maksimalt med den i 4.1.2.
anførte procent.
4.1.4
Ophører udgivelsen af det i 4.1. nævnte maskinprisindeks, er Tryg berettiget til at fort- sætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks
beregnet af Danmarks Statistik.

4.1.2
Forsikringssum/ forsikringssummer efter 4.1.1.
ændres med den procent, som indekset er steget, respektive faldet i forhold til det på policens
forside anførte basisindeks.
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