Betingelser for værktøj, teknisk udstyr og varer i egen bil

Definitioner
Varer
defineres som færdigproducerede varer, der transporteres i
forsikredes egne biler i forbindelse med udførelsen af dennes
professionelle virke. Trediemands varer der transporteres i forbindelse med kørsel mod betaling, kan ikke omfattes af forsikringen.

Opbrud uden synlig beskadigelse af bilen, dækkes såfremt opdirkning kan påvises og bekræftes af en uvildig ekspert.
Det skal tilstræbes, at bilen ikke parkeres på øde eller afsides
liggende pladser.
Under opbevaring

Værktøj samt reservedele og materialer
defineres som værende de for forsikrede brancherelevante
værktøjer, reservedele og materialer, hvis værdi ikke overstiger
DKK 25.000 pr. genstand. Herunder omfattes tillige bærbare
computere og printere, mobiltelefoner, digitalkameraer, samt
arbejdstøj.
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hos kunder, eller på hoteller dækkes værktøj, varer og tekniske
instrumenter (men ikke materialer eller andet som skal installeres). Denne dækning er begrænset til at omfatte brand, vandledningsskade, eksplosion, ran samt indbrud i forsvarlig lukket og
aflåst bygning eller lokale.

Teknisk udstyr
defineres som avancerede elektroniske og eller mekaniske
apparater, hvis værdi overstiger DKK 25.000 pr. genstand, der
benyttes af forsikrede i forbindelse med udførelsen af dennes
professionelle virke.

Såfremt de forsikrede genstande fjernes fra køretøjet, og opbevares på privatadresse hos forsikredes ansatte, eller andre, der
handler på vegne af forsikrede, holdes disse dækket på samme
vilkår som beskrevet ovenfor.

Forsikringens omfang
1
Forsikringen dækker fysisk skade på eller tab af de forsikrede
genstande som følge af, at en ulykkelig hændelse rammer disse,
under pålæsning og transport, samt under aflæsning og indbæring
og ophold dog med de undtagelser der følger af punkt 9,10, 11
og 12.
Forsikringssummen
2
De i policen anførte maksimalsummer er udtrykt pr. køretøj.
Forsikringen er tegnet som førsterisikoforsikring, og erstatningen
kan således ikke overstige den i policen anførte maksimalsum
(før fradrag ef eventuel selvrisiko).
3
For teknisk udstyr gælder dog følgende :
Hver genstand deklareres forud for policens ikrafttræden, og specificeres i policen med forsikringssum og eventuelle kendetegn
for genstanden. Det vil sige serienummer eller lignende. Såfremt
genstanden har større forsikringsværdi end forsikringssummen,
erstattes skade kun forholdsvis.
Forsikringsværdier

Endvider omfattes ophold i forsvarligt aflåst container/skurvogne
hos kunder og/eller andre lokationer, hvor der udføres arbejde.
Natdækning
7
Udenfor tidsrummet 08.00 - 20.00, dækkes højst med DKK
100.000 eller forsikringssummen, hvis den er mindre.
Natbegrænsningen gælder medmindre forsikrede dokumenterer,
at begivenheden skete indenfor tidsrummet 08.00 – 20.00,
Denne begrænsning gælder udelukkende for skader opstået som
følge af tyveri og hærværk.
Fordærvelige varer
8
Temperaturskade er, uanset årsag, kun dækket under transport
med mekanisk køling og kun iht. “Danske Køle-/Frysebetingelser”
(mindst 24 timers sammenhængende nedsbrud af kølemaskinen).
Forsikringens særlige undtagelser
9
Undtaget er tab eller beskadigelse som følge af:
9.1
Montering, demontering, demonstration og brug.
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Solgte varer : salgsprisen

9.2
Elektrisk eller mekanisk forstyrrelse uden påviseligt brud eller
deformation af materialet.

Andre genstande : Genanskaffelsesværdien for tilsvarende genstand af samme type, stand og alder.

9.3
At genstande glemmes, tabes, forlægges, eller bortkommer
uforklarligt.

Under parkering
5
Når forsikrede eller dennes ansatte ikke befinder sig i eller ved
bilen dækkes tyveri eller hærværk, når det er en følge af opbrud
af lukket (ikke med presenning) og aflåst bil med synlig beskadigelse af bilen til følge.

9.4
Ridser, skrammer, tilsmudsning, slitage eller gradvis forringelse.
9.5
Temperatur, fugt, vejrligets påvirkninger eller klimatiske forhold.
9.6
Genfremstilling af database og programmer.

9.7
Afsavn, driftstab eller andet indirekte tab, uanset årsag til dette.

uroligheder eller optøjer

Forsikringens generelle undtagelser

12.2
som følge af strejke, lockout, andre urolighe- der eller optøjer
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Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge
af:

12.3
forvoldt af terrorister eller personer, som handler ud fra politiske
motiver

10.1
at den forsikrede eller dennes ansatte ved handling eller undladelse forsætlig har forårsaget forsikringsbegivenheden, eller har
ført bil under påvirkning af spiritus eller euforiserende stoffer

Skadeforebyggelse og –begrænsning

10.2
de forsikrede genstandes egen beskaffenhed, herunder at disse
ikke kan tåle de normale påvirkninger under transportens almindelige forløb
10.3
sædvanligt svind
10.4
uegnet eller mangelfuld emballering, surring eller forberedelse af
de forsikrede genstande for transport
10.5
uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning i container eller transportmiddel
10.6
forsinkelse, uanset årsag til denne
10.7
at transportmidlet er uegnet til på forsvarlig måde at transportere de forsikrede genstande.
10.8
frigørelse af atomenerig, kernespaltning (fission) eller kernesammensmeltning (fusion) i forbindelse med atomvåbeneksplosioner
eller atomprøveeksplosioner.
11
Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger som følge
af:
11.1
krig eller krigslignende begivenheder samt miner, torpedoer og
lignende, selv i fredstid
11.2
oprør eller borgerlige uroligheder, hvorunder krigsvåben anvendes

13
I tilfælde af, at en af forsikringen omfattet skade er indtruffet
eller frygtes at være umiddelbart forestående, er den forsikrede,
dennes ansatte og andre, som handler på den forsikredes vegne,
forpligtet til
13.1
at træffe rimelige foranstaltninger til at afværge eller begrænse
skaden
og
13.2
at træffe nødvendige foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav overfor tredjemand, i hvis varetægt de forsikrede
genstande er eller har været overladt. Udover erstatningsberettiget skade erstatter selskabet alle rimelig omkostninger ved
udførelsen af disse pligter.
Retablering
14
I tilfælde af erstatningsberettiget skade på eller tab af en del
eller dele af en forsikret genstand erstatter selskabet, inden for
forsikringssummen for den pågældende genstand, enten omkostningerne ved den nødvendige reparation/rekonditionering
eller omkostningerne ved fornyelse af de(n) pågældende del(e),
herunder rimelige transportomkostninger.
I skadetilfælde
15
Skade skal straks anmeldelse til First Marine Insurance A/S samt
ved tyveri eller hærværk uden ophold til nærmeste politi.
Det er en betingelser for tyveridækningen og hærværksdækningen, at der foreligger kvittering for politianmeldelsen.
Stjålne genstande erstattes i det omfang at genstandene ikke er
kommet til veje, i ubeskadiget stand, senest 4 uger efter, skadebegivenheden.
Retsgrundlag

11.3
arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning fra regeringer
eller myndigheder

16
For denne forsikring gælder i øvrigt Danske Søforsikring-Konvention af 2. april 1934.
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17
Værneting Sø- og Handelsretten i København – med Højesteret som appelinstans – er værneting i alle tvistigheder, der måtte
opstå under denne forsikring.

Forsikringen dækker ikke skade, tab eller omkostninger
12.1
forvoldt af personer under deltagelse i strejke, lockout, andre

