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Fortrydelse
Fortrydelsesret
Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit
køb af private forbrugerforsikringer.
Du kan læse mere om fortrydelsesretten i forsikringsaftalelovens § 34i og § 34e.
Fortrydelsesfrist
Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, men reglerne for
hvornår fristen starter afhænger af, hvordan aftalen
blev indgået.
a) Du mødte en af vores repræsentanter, da du
købte forsikringen.
Så starter fristen på det seneste af følgende 2
tidspunkter:
o

o

Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen – typisk når du bliver
præsenteret for policen og forsikringsvilkårene.
Den dag, hvor du får skriftlig besked
om fortrydelsesfristen.

b) Du købte forsikringen ved fjernsalg – dvs. indgik aftalen, hvor du alene havde kontakt med
os pr. telefon, brev eller e-mail.
Så har du efter forsikringsaftaleloven § 34e
krav på at få yderligere en række oplysninger,
og det betyder, at fristen ved fjernsalg starter
på det seneste af følgende tidspunkter
o

Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen – typisk når du bliver
præsenteret for policen og forsikringsvilkårene.

o

Den dag, hvor du skriftligt får de oplysninger, vi har pligt til at give dig –
herunder besked om fortrydelsesfristen.

Sådan beregnes fristen på 14 dage
Hvis du eksempelvis køber en forsikring, der skal
gælde fra den 1. april, og du først modtager de krævede oplysninger (typisk police, forsikringsvilkår og

oplysning om fortrydelsesfrist) den 4. april, kan du
fortryde købet til og med den 18. april.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag,
grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er
fristen først den følgende hverdag.
Sådan fortryder du
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os
besked ved at sende et brev eller en mail til:
Købstædernes Forsikring
Strandgade 27A
1401 København K
kfforsikring@kfforsikring.dk
Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, er det en god ide at sende et anbefalet brev og
gemme kvitteringen.
Hvis du fortryder
Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet annulleret, og du skal ikke betale nogen forsikringspræmie til os.
Det betyder så også, at skader sket i perioden fra du
har købt forsikringen, til du fortryder, ikke er dækket af
forsikringen.
Hvis du har købt forsikringen ved fjernsalg, bliver købet annulleret fra det tidspunkt, du giver os besked
om, at du ønsker aftalen ophævet. Du skal her være
opmærksom på, at Købstædernes Forsikring kan fastholde kravet på præmien - dog med undtagelse af de
første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Præmie, afgifter og gebyrer for denne periode
beregner vi som en forholdsmæssig andel af den årlige pris, som vores oprindelige aftale lød på.
Særligt for bygningsbrandforsikringer
Fortrydelsesretten for bygningsbrandforsikringer er
begrænset af lov om finansiel virksomhed § 60. Det
betyder, at fortrydelsen er betinget af, at du inden for
14-dages fristen kan dokumentere, at bygningsbrandforsikringen er tegnet i et andet selskab med tilbagevirkende kraft.15
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1. Generelle vilkår
1.1 Betaling af forsikringen
Præmien bliver opkrævet med angivelse af sidste
rettidige betalingsdag. Vi sender opkrævningen til
den betalingsadresse, som vi har fået oplyst eller til
betaling via Betalingsservice, hvis det er denne betalingsform, der er aftalt.
Sammen med præmien for din forsikring opkræver vi
en række afgifter, bidrag og gebyrer. Nogle er pålagt
ved lov og bliver opkrævet på vegne af staten, mens
andre bliver opkrævet som kompensation for udgifter
til administration – fx de udgifter, der er forbundet
med opkrævning og betaling af præmien.
Bliver det opkrævede beløb ikke betalt rettidigt sender vi en påmindelse om den manglende betaling.
Hver påmindelse, som vi må sende til dig af denne
grund, bliver pålagt et rykkergebyr. I påmindelserne
fortæller vi om konsekvenserne af fortsat manglende
betaling.

Indeksreguleringen sker på basis af ”lønindeks for
den private sektor”, som er udregnet af Danmarks
Statistik.
Ophører udgivelsen af dette indeks eller ændres
grundlaget for dets udregning har vi ret til at benytte
et lignende indeks fra Danmarks Statistik.

1.3 Selvrisiko
Har forsikringen en selvrisiko, fremgår beløbet af
policen, opkrævningen eller under den enkelte dækning i forsikringsvilkårene. Når erstatningen er gjort
op, betaler du den første del af enhver skade med
selvrisikobeløbet. Købstædernes Forsikring lægger
ikke selvrisikobeløb ud.

1.4 Moms og andre afgifter
Såfremt sikrede afgifter i sit regnskab med Told og Skat
kan modregne moms og andre afgifter, opgøres erstatningen for erhvervsmæssigt løsøre uden disse.
Moms og andre afgifter udlægges ikke af selskabet.

I henhold til gældende lovgivning har vi ret til at
opkræve gebyrer til dækning af vores faktiske omkostninger i forbindelse med fx præmieopkrævninger, rykkerskrivelser samt udskrivning af dokumenter
og øvrige serviceydelser.

1.5 Forsikringens varighed,
opsigelse og ændring

På vores hjemmeside kfforsikring.dk kan du se hvilke
gebyrer vi opkræver, og hvornår vi opkræver dem.

Forsikringen gælder for en periode på 1 år (forsikringstiden), og forlænges løbende for yderligere 1 år
ad gangen, hvis ikke forsikringen er opsagt på tidspunktet for fornyelse.

1.2 Indeksregulering
Præmier, forsikringssummer, selvrisici og andre beløb, der er nævnt i disse forsikringsvilkår, i policen
eller i tilhørende policetillæg, bliver indeksreguleret,
hvis det i umiddelbar tilknytning til beløbet specifikt
er nævnt, at beløbet indeksreguleres. I parentes
efter beløbet står indeksåret.
Indeksreguleringen sker en gang om året med virkning fra forsikringens hovedforfaldsdato.

1.5.1 Varighed

1.5.2 Opsigelse
a) Både du og Købstædernes Forsikring kan med et
skriftligt varsel på mindst 1 måned opsige forsikringen til ophør på forsikringens hovedforfaldsdag.
b) Du kan også vælge skriftligt at opsige forsikringen
med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Det koster et opsigelsesgebyr på 63 kr.
(2013). Opsiger du forsikringen inden for det første forsikringsår er opsigelsesgebyret dog på 632
kr. (2013). Beløbene indeksreguleres.
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Præmie betalt for perioden, der ligger efter forsikringens ophørsdato, bliver tilbagebetalt efter modregning af opsigelsesgebyret. Hvis den overskydende
præmie er mindre end gebyret sker der således ingen
tilbagebetaling.

1.5.3 Opsigelse eller ændring ved skade
Fra den dag Købstædernes Forsikring modtager en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter, at vi udbetaler
erstatning eller afviser skaden, kan vi skriftligt og med
14 dages varsel:
a) Opsige forsikringen.
Du har samme ret til at opsige forsikringen med 14
dages varsel eller efter reglerne beskrevet i punkt
1.4.2.
b) Ændre forsikringens vilkår ved fx at forhøje
præmien, begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller
kræve bedre sikring.

b) der sker ændringer i:
- ejendommens opvarmningskilder
- ejendommens anvendelse
- ejendommens tagbelægning
c) der ikke længere er fast beboelse på ejendommen
d) der sker om- og tilbygning

1.6.2 Når vi får besked
Når vi får besked om risikoændringen, tager vi stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.

1.6.3 Hvis vi ikke får besked
Hvis vi ikke bliver underrettet om risikoændringen,
og ændringen har betydning for selskabets risiko
(fareforøgelse), kan en eventuel erstatning efter
skade nedsættes eller helt bortfalde.

1.7 Besigtigelse af forsikringssted

Du kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft – det skal
du meddele os skriftligt – eller du kan opsige forsikringen efter reglerne beskrevet i punkt 1.4.2.

Købstædernes Forsikring er til enhver tid berettiget
til at foretage eftersyn med henblik på en vurdering
af såvel det forsikrede som risikoforholdene i øvrigt –
også selv om der ikke er indmeldt risikoændringer.

1.5.4 Ændring af vilkår og præmie

Hvis vi ved en besigtigelse konstaterer risikoforøgende, uforsvarlige eller ulovlige forhold, vil vi efterfølgende tage stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.

Vi kan med 1 måneds skriftligt varsel ændre forsikringsvilkårene og/eller præmien med virkning fra en
forfaldsdag (betalingsdag).
Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning
og/eller præmie, når forsikringen bliver betalt for en
ny periode. Hvis du ikke ønsker forsikringen på de
ændrede vilkår, har du ret til at opsige forsikringen
til forfaldsdagen eller efter reglerne beskrevet i
punkt 1.4.2.
Indeksregulering betragtes ikke som en ændring af
præmien.

1.6 Risikoændring
1.6.1 Vi skal have besked, hvis…

1.8 Hvis skaden sker
I sagens natur dækker forsikringen ikke skader, som
er sket eller konstateret, før den er trådt i kraft.
Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af policen.
For at vi til stadighed kan tilbyde bredt dækkende
forsikringer til konkurrencedygtige priser, er det
vigtigt, at vores kunder – populært skrevet – anvender den sunde fornuft. Både med henblik på at undgå
og på at forebygge skade og – hvis skaden skulle ske –
på at begrænse skadens omfang.
Anmeld skaden hurtigst muligt

a) der sker ejerskifte
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Anmeld skaden hurtigst muligt. Du kan anmelde den
elektronisk ved at sende en mail til:
skade@kfforsikring.dk eller ved at gå ind på vores
hjemmeside kfforsikring.dk.
Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på
33 14 37 48.
Er skaden sket uden for normal kontortid, kan du kontakte os på telefon 33 14 37 48, hvor du får oplyst
telefonnummer til Skadeservice.
Tyveri, røveri, overfald og hærværk skal også anmeldes til politiet
Ved tyveri, røveri, overfald samt hærværk skal der også
ske anmeldelse til politiet. Husk at få en kvittering hos
politiet for anmeldelsen. Sker skaden i udlandet, og det
på grund af omstændighederne ikke er muligt at kontakte politiet på stedet, skal en anden repræsentant på
stedet – fx en rejseleder eller hotellet, udarbejde en
bekræftelse.
Ansvarsskader
Ved ansvarsskader, skal du altid overlade det til os at
tage stilling til, om du eller andre af de sikrede er
erstatningsansvarlige for den skete skade. Hvis du
eller andre af de sikrede selv anerkender erstatningspligten, er Købstædernes Forsikring ikke bundet
af dette tilsagn, og I risikerer dermed selv at skulle
betale erstatningen og eventuelle sagsomkostninger.
Udbedring af skade
En skade må ikke udbedres, og beskadigede ting må
ikke fjernes eller nedrives, medmindre det er aftalt
med os. Skaden må dog godt udbedres midlertidigt,
hvis det er nødvendigt for at afværge alvorligere
følger, men du skal så huske at gemme/opbevare de
beskadigede ting, indtil skadesagen er afsluttet.

dokumentere, hvornår tingene er købt og til hvilken
pris.
Hvis du ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre
dit erstatningskrav, kan Købstædernes Forsikring
afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et
skøn.
I egen interesse bør du derfor gemme dokumentation
for køb af alle nye ting, og i mindst 5 år for mere
langvarige forbrugsgoder. Dokumentationen kan være
kvitteringer, regninger eller købekontrakter. Er tingene købt privat, skal du sikre dig en dateret overdragelseserklæring, hvor det fremgår, hvad der er
købt og til hvilken pris. Overdragelseserklæringen
skal indeholde navn og adresse på både køber og
sælger.

1.10 Hvis skaden også er dækket af……
En anden forsikring
Er en skade dækket både af denne forsikring hos
Købstædernes Forsikring og af en forsikring oprettet
hos et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring.
Vi betaler ikke erstatning for skader, hvor der ydes
fuld dækning i et andet forsikringsselskab. Har det
andet forsikringsselskab taget forbehold i dækningen
i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder samme forbehold hos Købstædernes Forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således betaler forholdsmæssig erstatning.

1.9 Dokumentation
Garantier og lignende
Når ting er brændt eller stjålet, kan det være svært
nøjagtig at huske tingenes værdi, udseende eller
hvornår de er købt. For at få erstatning, skal du kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at du har haft
de beskadigede eller stjålne ting. Du skal også kunne

Er der sket skade på ting, som er omfattet af garantitilsagn og lignende (for eksempel et vedligeholdelseseller serviceabonnement), har den sikrede pligt til at
forpligte garantistillere og lignende, og Købstædernes
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Forsikring udbetaler kun erstatning i det omfang, der er
pligt hertil i henhold til denne forsikring og i det omfang, sikrede ikke bliver fyldestgjort af garantistillere
og lignende.

Købstædernes Forsikring
Direktionen
Strandgade 27A
1401 København K

I det omfang Købstædernes Forsikring i henhold til
denne forsikring har udbetalt erstatning, indtræder
Købstædernes Forsikring i den sikredes ret over for
andre, der kan forpligtes.

Giver din henvendelse til vores direktion ikke et til-

1.11 Naturforstyrrelser, atomenergi og krig
Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller
indirekte er en følge af:

fredsstillende resultat, kan du vælge at klage til
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00 (hverdage mellem kl. 10.00 og
13.00).

Atomenergi

Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret
bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv
tilbagekalder klagen.

Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.

Klageskema kan du få hos:

Naturforstyrrelser
Jordskælv eller andre naturforstyrrelser.

Krig
Krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige
uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne
forhold, når sikrede opholder sig i et land uden for
Danmark, men højst i indtil 1 måned fra konfliktens
udbrud. Det er en forudsætning, at sikrede ikke:
a) rejser til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer
b) selv deltager i handlingerne.

1.12 Klagemulighed
Hvis du er uenig i en afgørelse, som Købstædernes Forsikring har truffet i en given sag, anbefaler vi, at du
retter henvendelse til den medarbejder, der har behandlet sagen, og redegør for din utilfredshed med
afgørelsen.
Hvis du efter denne henvendelse stadig ikke er tilfreds,
er du velkommen til at rette henvendelse til vores direktion, som er ansvarlig for behandling af eventuelle
klager fra kunder.
Klagen sender du elektronisk til kfforsikring.dk eller
til

a) Købstædernes Forsikring
b) Ankenævnet for Forsikring –
www.ankeforsikring.dk
c) Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, telefon 33 43 55 00
Du kan læse mere om din klagemulighed på
www.ankeforsikring.dk

1.13 Værneting og lovvalg
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter
dansk ret og ved danske domstole, se dog punkt 1.14.

1.14 Lovgivning
For forsikringen gælder ud over de regler og bestemmelser, som er anført i disse forsikringsvilkår, i
policen samt tilhørende policetillæg med videre,
blandt andet lov om forsikringsaftaler, lov om forsikringsvirksomhed samt Købstædernes Forsikrings vedtægter.

1.15 Vedtægter
Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab. Det betyder, at selskabet ejes af forsikringstagerne. Selskabets øverste myndighed er delegeret-
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forsamlingen, der vælges af medlemmerne (forsikringstagerne) i overensstemmelse med reglerne i
vedtægterne.

Medlemmerne er ansvarlige for Købstædernes Forsikrings forpligtelser, enhver i forhold til den beregnede
forsikringspræmie.

Bestyrelsen, der består af medlemmer valgt af og
blandt de delegerede samt af medarbejderrepræsen-

Medlemmernes ansvar er dog begrænset til den ordinære forsikringspræmie for det igangværende regn-

tanter, har det umiddelbare tilsyn med Købstædernes Forsikrings forretningsførelse. Bestyrelsen skal i
særlig grad påse, at Købstædernes Forsikrings forpligtelser over for medlemmerne opfyldes.

skabsår eller den del af dette, for hvilket forsikringstageren har været betalingspligtig.
Ethvert medlem kan få udleveret vedtægterne ved
henvendelse til Købstædernes Forsikring.
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2. Løsøre - Fritidslandbrug
(Gælder kun, hvis det fremgår af policen)

2.1 Hvem er dækket?
Sikret er forsikringstager i dennes egenskab af ejer eller
bruger af de forsikrede genstande.

2.2 Hvor dækker forsikringen?
De forsikrede genstande dækkes på forsikringsstedet
samt under kortvarig tilstedeværelse andet steds i
Danmark ekskl. Grønland og Færøerne (højst 3 måneder)

2.3 Hvilke genstande er dækket?
2.3.1 Husdyr
Som husdyr dækkes heste, svin, fjerkræ, får og geder, bortset fra fostre.

som anvendes i forbindelse med driften af fritidslandbruget.

2.3.6 Byggematerialer
Byggematerialer til småreparationer og lignende samt
indhegningsmaterialer dækkes med maks. 25.000 kr.

2.4 Hvilke genstande er ikke
dækket?
Forsikringen omfatter ikke:
 Biler, motorcykler, knallerter, ATV, campingvogne,
sø- og luftfartøjer samt dele hertil.
 Lånte eller lejede genstande der benyttes i fritidslandbruget.
 Træer og buske på rod med mindre der er tale om
læhegn.

2.5 Hvilke skader er dækket?

2.3.2 Almindelige landbrugsafgrøder på
rod

Forsikringen dækker den direkte skade på det forsikrede ved:

Ved almindelige landbrugsafgrøder forstås korn, roer,
kartofler, raps, ensilerings- og grøntfoderafgrøder,
ærter og lupin til modenhed, ærter til konserves, hestebønner, sneglebælg, sennep, solsikke, boghvede,
valmue, olie- og spindhør samt gulerødder.

2.5.1 Brand, lynnedslag og eksplosion
m.v.

2.3.3 Beholdninger
Høstet afgrøde, foder, gødning, udsæd, brændstof,
brændsel og lignende.

Bortset fra



Skade ved svidning, forkulning, overophedning eller
smeltning, som ikke er en følge af brand.

2.5.2 Indbrudstyveri.

Læhegn for så vidt det angår brand.

Indbrudstyveri foreligger, når tyven har skaffet sig adgang til forsvarligt aflåst bygning, lokale, herunder
lofts- eller kælderrum, værelse, avlsbygning, udhus og
garage, og der er tegn på voldeligt opbrud.

2.3.5 Maskiner og redskaber mv.

2.5.3 Simpelt tyveri.

Uindregistrerede traktorer og selvkørende motorredskaber (mejetærskere og lignende) samt påhængskøretøjer og redskaber hertil.
Andre maskiner og redskaber, herunder håndredskaber
og værktøj samt reservedele, tilbehør og inventar mv.,

Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning, lokale, værelse, lofts- eller kælderrum, avlsbygning, udhus
og garage.
Bortset fra
 Glemte, tabte eller forlagte genstande,

2.3.4 Læhegn
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Tyveri begået af sikrede, medhjælp, logerende
eller dermed ligestillede personer,
Tyveri fra bygning, der henligger ubenyttet eller
forladt,
Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed,
Tyveri af blomster, blomsterløg eller lignende,
Tyveri af frugt og bær,
Tyveri af brændstof (benzin, diesel, olie eller lignende) med mindre det sker fra aflåst tank.

dækkes tillige langsom udsivning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og
rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum eller
lignende bygningsmæssigt lukkede rum.
Bortset fra




Ved ethvert simpelt tyveri af værktøj, maskiner og
redskaber fratrækkes en selvrisiko på 3.929 kr. (2013).



2.5.4 Hærværk.



Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt, af
personer uden lovlig adgang til bygning.
Bortset fra
 Hærværk på genstande i bygning, der henligger
ubenyttet eller forladt,
 Hærværk på genstande uden for bygning, medmindre genstandene befinder sig på forsikringsstedet,
 Hærværk, der ikke er anmeldt til politiet.






Skade som omfattes af garanti,
Skade ved opstigning af vand fra afløbsledninger,
medmindre årsagen er voldsomt sky- eller tøbrud,
Skade som følge af frost, medmindre årsagen er
tilfældigt svigtende varmeforsyning,
Skade som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmet
bygning eller rum,
Skade opstået under påfyldning af eller aftapning
fra olieanlæg, køle- og fryseanlæg samt svømmebassiner.
Tabet af selve den udflydende væske.
Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder.
Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering,
anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen.
Skade som skyldes dårlig vedligeholdelse eller slitage.

2.5.7 Storm mm.
2.5.5 Ran, røveri og overfald.
Ran er tyveri, der sker åbenlyst uden anvendelse af
vold og bemærket af sikrede eller andre i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten er betinget af, at der gøres
anskrig øjeblikkeligt efter ranet.
Røveri er tyveri, der sker ved anvendelse af vold, eller
trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold.
Bortset fra
 Skade, når sikrede har udvist grov uagtsomhed,
 Ran, røveri og overfald, der ikke er anmeldt til
politiet.

2.5.6 Udstrømning af væsker.
Skade ved tilfældig udstrømning (ikke udsivning eller
dryp) af vand, olie eller kølevæske fra ejendommens
faste installationer. Nedløbsrør og tagrender betragtes
i denne sammenhæng ikke som faste installationer.
Hvis skaden stammer fra en dækningsberettiget skade
på skjulte vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen,

Skade ved storm (vindstyrke 8, svarende til 17,2
m/sek.), snetryk og skypumpe samt skade som følge af
nedbør, der er en umiddelbar følge af en skade, der er,
eller ville være, dækket af en sædvanlig bygningsforsikring.
Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud, hvor vandet ikke
kan få normalt afløb, og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger.
Bortset fra
 Skade på genstande og dyr, der befinder sig udendørs, med mindre disse rammes direkte af bygningsdele i forbindelse med en dækningsberettiget
skade på bygninger,
 Skade som omfattes af garanti,
 Skade som følge af bygningsfejl, fejlkonstruktion,
fabrikationsfejl eller fejlmontering,
 Skade som følge af alder, brug, tæring, manglende
eller mangelfuld vedligeholdelse,
 Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord,
sø eller vandløb,
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Skade ved opstigning af vand fra afløbsledninger,
medmindre skaden skyldes voldsomt sky- eller tøbrud,
Skade på beholdninger og skade på maskiner og
redskaber (se punkt 2.3), medmindre skaden er en
umiddelbar følge af en skade, der er, eller ville
være, dækket af en sædvanlig bygningsforsikring.

2.5.8 El-skade.
Lynnedslag og kortslutning, herunder overspænding,
induktion, spændingsudsving og statisk elektricitet.
Bortset fra
 Skade som omfattes af garanti,
 Skade, som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement,
 Skade som følge af fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, fejlbetjening, overbelastning
eller mekanisk ødelæggelse,
 Skade som følge af alder, brug, tæring, manglende
eller mangelfuld vedligeholdelse,
 De første 3.929 kr. (2013) af enhver skade.

2.6 Redning, bevaring og oprydning.
Forsikringen dækker tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af truende skade på
personer eller ting, der tilhører andre.
I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes ud over forsikringssummen rimelige og
nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning.

2.7 Hvordan beregnes erstatningen?
2.7.1 Dyr.
Ved skade på dyr dækkes udgifter til dyrlæge og erstatning til genanskaffelse af tilsvarende dyr, idet den
samlede erstatning maksimalt kan udgøre det beløb,
som efter priserne på skadedagen vil medgå til genanskaffelse af tilsvarende dyr (dvs. race, alder, vægt og
ydeevne).

Såfremt erstatning ydes fra stat eller private fonde,
fratrækkes disse beløb i erstatningen. Sikrede er forpligtet til at søge erstatning, hvor det er muligt.
Erstatningen pr dyr kan maksimalt udgøre 32.750 kr.
(2013).

2.7.2 Almindelige landbrugsafgrøder på
rod.
Skade på afgrøder på rod ansættes til det beløb, som
efter priserne på skadedagen vil medgå til at genanskaffe tilsvarende afgrøder.
Skader på udlægsmarker erstattes kun med udgifter til
udsæd og de med såningen forbundne omkostninger.

2.7.3 Beholdninger.
Skade på Beholdninger ansættes til det beløb, som
efter priserne på skadedagen vil medgå til genanskaffelse af tilsvarende produkter.

2.7.4 Læhegn.
Skade på læhegn ansættes til det beløb, som efter
priserne på skadedagen vil medgå til at anskaffe og
nyplante ikke over 4 år gamle vækster.
Erstatningspligten er betinget af, at retablering finder
sted.
I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, betales endvidere udgifter til rydning af det beskadigede areal.

2.7.5 Maskiner og redskaber.
Erstatningen gøres op efter nedenstående:
 Skade på maskiner og redskaber mv., der er anskaffet som nye inden for de sidste 2 år ansættes til
det beløb, som efter priserne på skadedagen vil
medgå til reparation eller – ved totalskade – genanskaffelse af tilsvarende nye maskiner og redskaber
mv. uden fradrag for alder og brug, men med rimelige fradrag for nedsat anvendelighed og andre omkostninger (nyværdi).
Udgiften til reparation kan ikke overstige nyværdien.
Såfremt tilsvarende maskiner og redskaber mv. ikke
er anskaffet senest 1 år efter skaden, ansættes erstatningen til den pris, de skaderamte genstande
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kunne være solgt for i almindelig handel (handelsværdien).
For øvrige maskiner og redskaber mv. ansættes
erstatningen til det beløb, som efter priserne på
skadedagen vil medgå til reparation eller – ved totalskade – genanskaffelse af tilsvarende brugte genstande.
Udgiften til reparation kan ikke overstige genanskaffelsesprisen for tilsvarende brugte genstande.

2.7.6 Hvordan opgøres erstatningen?
Selskabet kan erstatte en skade ved at sætte beskadigede genstande i væsentlig samme stand som før skaden, betale værdiforringelsen, overtage beskadigede
genstande mod at levere tilsvarende (ved nyværdi til-

svarende nye), overtage beskadigede genstande mod at
betale kontanterstatning.
Ønsker den sikrede ikke at få ting genleveret er Købstædernes Forsikring ikke forpligtiget til at udbetale et
større beløb, end en tilsvarende ting kunne være indkøbt for hos den eller de leverandører, selskabet har
anvist.

2.7.7 Forsikringssum og underforsikring.
Erstatningen for de forsikrede genstande kan ikke overstige den aftalte forsikringssum med indeksregulering.
Hvis værdien af de forsikrede genstande overstiger
forsikringssummen, er der tale om underforsikring, og
tabet erstattes forholdsmæssigt.
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3. Bedriftsansvarsforsikring
Gælder kun, hvis det fremgår af policen)

3.1 Hvornår er man ansvarlig?

3.5 Hvor dækker forsikringen?

Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man
ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade.

Forsikringen dækker i Danmark.

Denne hovedregel – skyldreglen – står ikke skrevet i
nogen lov, men er opstået gennem århundreders
retspraksis.
Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes skaden
hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv
bære tabet.
Ansvarsforsikringens formål er at betale for sikrede,
hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar, og
at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget
erstatningskrav mod sikrede.
Sikredes erkendelse af erstatningsansvar forpligter
alene denne selv – ikke selskabet. Sikrede kan derfor
- ved at erkende et erstatningsansvar – risikere selv
at måtte betale erstatning, som ikke er dækket af
forsikringen.

3.2 Forsikringssummer
Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed
med indtil
10.000.000 kr. for personskade og
2.000.000 kr. for tingskade (herunder dyr).

3.6 Hvilket ansvar er dækket?
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, som sikrede pådrager sig for skade forvoldt på person eller
ting ved udøvelse af fjerkræavl, hesteavl, kvægavl,
planteavl og svineavl i forbindelse med sit fritidslandbrug.

Endvidere dækkes:

3.6.1 Dyr overgivet til bedækning
Ansvar for skade på dyr, som i højst 3 måneder er i
sikredes varetægt i forbindelse med bedækning.

3.6.2 Produktansvar
Ansvar for skade på person eller ting som følge af
defekter ved landbrugsprodukter, som af sikrede er
leveret direkte til privat forbruger.
Det er en betingelse for dækning, at der ikke foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed fra sikrede eller
andre, hvem det er pålagt at handle på sikredes vegne.
Forsikringen dækker ikke:



Den samlede erstatning kan ikke overstige 10 mio. kr.
pr. år.

3.3 Forsikringstid
Forsikringen dækker ansvar for skade, som konstateres i forsikringstiden, uanset hvornår det ansvarspådragende forhold har fundet sted.
Forsikringen dækker ikke skader, der anmeldes mere
end 3 måneder efter forsikringens ophør.



3.6.3 Skade forvoldt af dyr
Selv om juridisk ansvar ikke foreligger dækker forsikringen alligevel,


3.4 Hvem er dækket?

Sikret er forsikringstager og dennes husstand.

Ansvar for skade på selve produktet eller ydelsen,
Udgifter ved at hjemtage, tilintetgøre, reparere
eller på anden måde afhjælpe en mangel ved de
ikke-kontraktmæssige produkter eller ydelser,
Ansvar for skade forvoldt af produkter, der
stammer fra en anden virksomhed end den
egentlige landbrugsvirksomhed.

Skade på tredjemands Beholdninger forvoldt af
sikredes dyr uden for forsikringsstedet,
Tab som følge af utilsigtet bedækning af tredjemands dyr
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Forsikringen dækker alene udgifter til afbrydelse af
drægtigheden. Det er en betingelse at drægtigheden
afbrydes inden for 3 måneder fra skadens indtræden.

3.6.4 Graveskader.
Ansvar for skade på kabler og ledninger ved jordbehandling og gravearbejde på ejendommens matrikelnummer, når det dokumenteres, at sikrede forinden
arbejdet påbegyndes har indhentet ledningsejers
tilladelse hvor det kræves, samt undersøgt hvor underjordiske ledninger er anbragt.
Ved enhver skade gælder en selvrisiko på 7.858 kr.
(2013).

3.6.5 Sprøjteskader.
Ansvar for sprøjteskader dækkes,


Når skaden ikke er en følge af, at sikrede med
forsæt eller ved grov uagtsomhed har overtrådt
de til enhver tid gældende offentlige forskrifter.

Ved enhver skade gælder en selvrisiko på 3.929 kr.
(2013).

3.7 Hvilket ansvar er ikke
dækket?
3.7.1 Aftaler.
Ansvar for skade, der udelukkende støttes på aftaler
eller garantitilsagn.

3.7.2 Egne ting eller ting i varetægt.
Ansvar for skade på ting, som sikrede





Ejer,
Har til brug, lån, leje eller opbevaring,
Har til befordring, bearbejdelse, behandling eller
har sat sig i besiddelse af
Har i varetægt af anden grund

3.7.3 Andres maskiner og redskaber.
Ansvar for skade på andres maskiner og redskaber
mv., indtruffet når maskinerne anvendes eller har
været anvendt på sikredes jord.

3.7.4 Arbejde for andre.
Ansvar for skade forvoldt under arbejde for andre –
med eller uden betaling.

3.7.5 Udgravningsarbejde mm.
Ansvar for skade på ting ved udgravnings- eller opgravningsarbejder, jordborings-, nedbrydnings- eller
nedramningsarbejder, opfyldningsarbejder, afgravnings-, påfyldnings- og andre grundvandsreguleringer.

3.7.6 Sprængstoffer.
Ansvar for skade forvoldt ved brug af sprængstoffer.

3.7.7 Forurening.
Ansvar for skade ved forurening af eller gennem luft,
jord eller vand.

3.7.8 Sø- og luftfartøjer.
Ansvar for skade forvoldt ved brug af sø- eller luftfartøjer.

3.7.9 Motorkøretøjer.
Ansvar for skade forvoldt ved brug af motordrevet
køretøj som transportmiddel.

3.7.10 Hunde.
Ansvar for skade forvoldt af hunde

3.7.11 Forsæt.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
med forsæt.
Forsikringen dækker dog et sådant ansvar, hvis skadevolderen er under 14 år, eller hvis skadevolderen
som følge af sin sindstilstand har manglet evnen til at
handle fornuftsmæssigt.

3.7.12 Beruselse.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt
under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika.
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4. Forureningsansvar
Gælder kun, hvis det fremgår af policen)

4.1 Hvem er dækket?
Sikret er forsikringstageren i sin egenskab af ejer
eller bruger af det forsikrede.

4.2 Hvad omfatter forsikringen?



4.4 Betingelser for erstatning
Det er en betingelse for erstatning, at forureningsskaden


Forsikringen omfatter det erstatningsansvar, som
sikrede, pådrager sig for forureningsskade tilføjet
person eller ting når skaden er sket runder udøvelse
af landbrugsproduktion.



Forsikringen omfatter tillige – inden for ansvarsforsikringens summer – rimelige og nødvendige udgifter til:





Opgravning, bortkørsel og destruktion af jord, der
er forurenet som følge af en dækningsberettiget
forureningsskade,
Afværgelse af fare for en umiddelbart truende
skade, der ville være omfattet af forsikringen,
Reetablering af skade, som nævnt ovenfor.

4.3 Generelle undtagelser











Forurening, der er sket inden forsikringens ikrafttræden,
Påbud og alle omkostninger vedr. miljøskader jf.
Miljøskadeloven, Miljøbeskyttelsesloven og Jordforureningsloven.
Udgifter, der pålægges forsikringstageren til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret,
Skade, der er dækket af anden forsikring eller
garanti,
Skade fra anlæg til opbevaring af gødning, ensilagesaft, olieprodukter og kemikalier, hvis skaden
skyldes fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejlmontering, fejl og mangler ved projektering og
udførelse, fejlbetjening, manglende eller mangelfuld vedligeholdelse,
Skade, der skyldes udslip af skadelige luftarter,
røg, sod eller støj,
Ethvert sygdomstilfælde, der rammer personer
eller dyr,
Skade ved genetisk forurening og forurening fra
gensplejsede produkter,

Sprøjteskade på egen afgrøder.

Er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt
uheld,
Ikke er en følge af, at sikrede ved fortsæt eller
grov uagtsomhed har overtrådt de til enhver tid
gældende offentlige forskrifter.
Ved pludseligt uheld forstås i denne forbindelse
at både skadens årsag og virkning skal være øjeblikkelig og uventet. Den samlede hændelse (årsag og virkning) skal således være sket på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Kravet om, at både skadens årsag og virkning skal
være øjeblikkelig, fraviges dog ved forureningsskade,
der er forårsaget af


En pludselig opstået skade på driftsanlæg i forbindelse med driftsbygning, hvis virkning viser sig
over et kort tidsrum, der højst må udgøre perioden mellem normalt daglig tilsyn,



Husdyrgødning og ensilagesaft, som er udbragt på
landbrugsareal, forudsat at krav til opbevaringskapaciteten er opfyldt i henhold til Husdyrbekendtgørelsen,



Udbragt spildevandsslam på landbrugsareal, forudsat at Bekendtgørelsen om anvendelse af slam,
spildevand og kompost mv. til jordbrugsformål er
overholdt.



Udslip fra fritstående olietanke, der er under 15
år regnet fra anskaffelsestidspunktet som fabriksnye, og udslip fra nedgravede olietanke, forudsat
at Bekendtgørelse om kontrol med oplag af olie
mv. er overholdt.
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4.5 Hvordan beregnes erstatningen?
Erstatningen for bygninger, indbo og løsøre fastsættes efter bestemmelserne i selskabets almindelige
betingelser bygning og løsøre.

4.6 Selvrisiko
Ved enhver forureningsskade gælder en selvrisiko på
10 %, dog mindst 6.000 kr. og højst 30.000 kr.

AltPrivat Løsøre Fritidslandbrug - side 16

5. Motoransvar
(Gælder kun, hvis det fremgår af policen)

5.1 Hvem er dækket?
Sikret er forsikringstageren og enhver, der med forsikringstagerens billigelse bruger køretøjet, lader det
bruge eller er fører af det, og anvender køretøjet i
forsikringstagers interesse.

5.2 Hvilket ansvar er dækket?
Forsikringen dækker det ansvar, som sikrede pådrager sig for skade på person eller ting ved det motordrevne køretøjs brug som køretøj under udøvelse af
virksomhed i tilknytning til fritidslandbrug.

5.3 Hvilket ansvar er ikke dækket?


Ansvar for skade ved brug af registreringspligtigt
køretøj eller traktor, der skal godkendes i henhold til færdselslovens § 75,



Ansvar for skade på forsikringstagerens eller brugerens ting,



Ansvar for skade på førerens person



Ansvar for skade på ting eller ejendom, der tilhører føreren, sikrede eller virksomheder helt eller
delvist ejet af disse,



Ansvar for skade på tilkoblet køretøj,



Ansvar for skade på ting, der befordres med køretøjet,



Ansvar for skade, der skyldes, at køretøjet har
været anvendt som arbejdsredskab, fx til løftearbejde ved hjælp af påmonteret kran eller gravearbejde ved hjælp af påmonteret graveredskab,

Selskabet har regres mod enhver, der efter færdselslovens § 104 er ansvarlig for skaden, og har forvoldt
denne med fortsæt.
Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, afgøres det
under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i
øvrigt, om selskabet skal have regres, og i bekræftende fald i hvilket omfang (færdselslovens § 108,
stk. 2)

6. Retshjælp
Forsikringen dækker ikke retshjælp.
Fritidslandsbrugspolicen er tegnet uden retshjælpsdækning, og der er derfor ikke dækning for sagsomkostninger
vedrørende tvister, der udspringer af sikredes fritidslandbrug, uanset tvistens karakter.
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