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Maskinkaskoforsikring 

1. Hvad dækkes

1.1 Forsikringen dækker direkte skader på/i de 
forsikrede maskiner ved pludselige og uforudsete 
hændelser, herunder under udførelse af rensning, 
vedligeholdelse og flytning på forsikringsstedet. 

1.2 Det forudsættes, at stationære maskiner er fær-
digmonterede og prøvekørt på forsikringsstedet.

2. Hvad dækkes ikke

2.1 Tab af olie og kølemedier eller skade, der alene 
rammer pakninger, stempelringe, kiler, remme, snore, 
værktøj, forme, stanser, matricer, skriftskiver eller 
andre sådanne dele, som jævnligt bør udskiftes.

2.2 Skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke 
behørig vedligeholdelse, for så vidt dette kan lægges 
virksomheden til last samt skade, der består i funk-
tionsfejl.

2.3 Skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes 
eller anvendes i strid med deres forskrifter.

2.4 Skade, for hvilken leverandører eller transportør 
eller garantistillere kan forpligtes.

2.5 Skade, der er eller kunne være dækket under 
Løsøreforsikringen.

2.6 Skade, der består i eller skyldes slid, rust, tæring, 
forbrænding eller kedelsten.

2.7 Driftstab af enhver art (maskindriftstabsforsikring 
kan oprettes jf. punkt 7) eller indirekte følgeskader – for 
eksempel gennembrydning eller afstivning af bygnings- 
konstruktioner for at få den skaderamte maskine ud/ind.

2.8 Skade, der er eller kunne være dækket under mo-
torkaskoforsikringen.

3. Generelle forudsætninger

3.1 Det er en betingelse for dækningen:
•  at virksomheden holder de sikrede maskiner med  
 videre i god og driftssikker stand og straks lader fejl  
 og mangler udbedre, så snart de måtte opstå.

•  at offentlige myndigheders givne forskrifter overholdes.
•  at leverandørens eller fabrikantens anvisninger følges      
 for eksempel om betjening, benyttelse, belastning,  
 vedligeholdelse med videre.

4. Hvor dækker forsikringen og hvornår

4.1 Det fremgår af policen hvor forsikringen dækker.  

4.2 Forsikringen dækker skader opstået i forsikrings-
tiden. 

5. Erstatningsopgørelse

5.1  Forsikringen erstatter de nødvendige omkostninger, 
der medgår til istandsættelse af det skaderamte.

5.2 Transport af maskiner, dele heraf eller reparations-
grej erstattes med de nødvendige og faktiske omkost-
ninger.

5.3 Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun 
fremskaffes på en uforholdsmæssig bekostelig måde, 
ydes erstatning i forhold til, hvad det normalt ville 
have kostet at udbedre skaden.

5.4 Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, 
opgøres tabet som forskellen mellem de skaderamte 
tings nyværdi og værdien efter skaden. I så fald har 
virksomheden pligt til at genanskaffe en identisk eller 
nærmest identisk maskine som den skaderamte, senest 
1 år efter skaden. Alternativt skal der være betryg-
gende beviser for, at maskinen bliver genanskaffet. I 
modsat fald opgøres skaden på grundlag af dagsværdi.

5.5 Forskellen mellem den til nyværdien og den til 
dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales 
først, når den skaderamte maskine er genanskaffet, 
eller genanskaffelse på betryggende vis er sikret over 
for Købstædernes Forsikring.

5.6 Ved nyværdi forstås genanskaffelsesprisen in-
klusive fragt, montage, told og andre udgifter umid-
delbart før skaden skete og med rimeligt fradrag for 
nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder.

5.7 Ved dagsværdi forstås det samme som anført 
ovenfor, men tillige med fradrag for alder og brug.

Disse vilkår er i tilslutning til de enhver tid gældende generelle vilkår 
for TotalErhverv, medmindre de er fraveget i nærværende vilkår.
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6. Forsikringssum, underforsikring og selvrisiko

6.1 Forsikringssummen fastsættes for de maskiner, 
som ønskes forsikret, og forsikringen omfatter kun de 
maskiner der er anført i policen. 

6.2 Forsikringssummen, skal fastsættes til et beløb, 
der svarer til maskinens (-nernes) nyværdi for tilsvar-
ende nye maskiner.

6.3 Erstatningen kan ikke overstige den forsikrings-
sum, der måtte være fastsat for den enkelte maskine 
eller den samlede sum for alle maskiner.

6.4 Købstædernes Forsikring gør ikke et eventuelt 
underforsikringsforhold gældende, men en eventuel 
merværdi erstattes ikke.

6.5 Selvrisiko fremgår af policen.

7. Maskindrifttabsforsikring

7.1 Hvad dækkes
7.1.1 Det fremgår af policen hvorvidt dækningen er 
valgt.
7.1.2 Når en maskine mv., for hvilken der er oprettet 
maskinkaskoforsikring rammes af en dæknings-
berettiget maskinkaskoskade, dækker maskindrifts-
tabsforsikringen det dækningsbidragstab, som 
driftstoppet af den pågældende maskine medfører.

7.2 Hvad dækkes ikke
7.2.1 Driftstab der ikke skyldes maskinkaskoskade
7.2.2 Lønudgifter 
7.2.3 Forøgelse af driftstab som følge af strejke, 
lockout eller forsinkelse af driftens genoptagelse 
som følge af forbedringer, udvidelser, ændret 
produktionsform eller offentlige påbud. 

7.3 Dækningsperioden
7.3.1 Dækningsperioden er maksimalt 12 måneder. 
Dog dækkes kun den på policen nævnte forsikrings-
sum. 

7.4 Forsikringssum
7.4.1 Forsikringssummen fremgår af policen.

7.5 Karenstid
Forsikringen dækker ikke det tab, der – helt 
eller delvist – vedrører de første 3 døgn efter skaden 
er sket. 

7.6 Hvordan erstattes maskindriftstabet
Driftstabet opgøres i praksis som forskellen mellem
det dækningsbidrag, som ville være opnået i erstat-
ningsperioden (den tid skaden ”står på” - se efterføl-
gende), hvis skaden ikke var sket, og det dæknings-
bidrag, som er en konsekvens i erstatningsperioden 
på grund af skaden.

7.6.1 Dækningsbidraget, hvis skaden ikke var sket
Ved beregning af det dækningsbidrag, som ville
være opnået i erstatningsperioden uden skade, skal
dækningsbidraget i en tilsvarende tidligere periode
lægges til grund (sammenligningstiden). Dæknings-
bidraget i sammenligningstiden justeres, hvis;
•  konjunkturer, salgsmuligheder eller andre produk-

tionsforhold påviseligt er anderledes i erstatnings- 
perioden en sammenligningsperioden,

•     produktionen i sammenligningsperioden har været
 helt eller delvist afbrudt,
•  produktionen i erstatningsperioden helt eller delvist
 ville have været afbrudt af andre årsager end skaden.

7.6.2 Dækningsbidrag efter skade
Ved beregning af dækningsbidraget i erstatningspe-
rioden tages der hensyn til ekstraordinære udgifter, 
som påføres i den hensigt at begrænse tabet, for ek-
sempel udgifter til midlertidige foranstaltninger. Ved 
driftstabets beregning tages der endvidere hensyn til;
• indtægter for varer som kan sælges,
• sparede energi- og vedligeholdelsesomkostninger
 samt sparede renter,
• kapitalinvesteringer, der ikke foretages som en
 konsekvens af skaden,
• samt andre sparede omkostninger.
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