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Forsikringsbetingelser for kombineret
landbrugsløsø reforsikring ...
Når man har forsikret sin malke- eller svinebesætning, er det vigtigt at kunne være
sikker på fuld erstatning, når uheldet er ude, og ejendommen går tabt f.eks. ved en
brand.
Udsving i markedsprisen kan betyde, at den værdi, man fastsætter ved forsikringens tegning, ikke længere holder stik.
Ved underforsikring, dvs., når værdien af besætning, avl og produkter og øvrigt
løsøre er større end den tegnede forsikringssum, ydes der ikke fuldstændig erstatning.
De risikerer' at lide tab på grund af underforsikring.
Som forsikringsbetingelserne traditionelt er udformet, bærer landmanden alene
risikoen for udsving i markedspriserne på sin besætning eller avl og produkter.

- Hvad er min malkebesætning værd
- Hvad er mit dækningsbidrag i dag eller om 6 måneder
- Hvad med mine søer i dag eller om 3 måneder

Disse spørgsmål kEln ikke besvares med sikkerhed, men max. antal dyr på gården
er De selv herre over. Derfor kan vi fremover tilbyde forsikringer opgjort efter dyreantal.
På policen skriver vi slet og ret antal køer, tyrekalve, søer o.s.v., som besætningen
består af. Svinger værdien eller dækningsbidraget, er det ikke Deres problem, men
vores.
Vi har med andre ord overtaget risikoen for, at De har underforsikret, når det drejer sig om at forsikre Deres malke-/svinebesætning eller avl og produkter.
Dækningsbidraget opgør selskabet ud fra Deres oplysninger angående max. antal
dyr.

1.

SIKREDE

1.1

Sikret er forsikringstageren, som ejer eUer bruger af det forsikrede.

2.

FORSI KRINGSSTED

2.1

Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssled, saml
overalt i Danmark i øvrigt, hvor de forsikrede genstande midlertidigt
befinder sig som led i forsikredes alm. landbrugsdrift uden al delle skyldes udleje.

3.31

Maskiner, traktorer, landbrugsvogne- og redskaber, driftsinventar og
håndværktøj.

3.32

FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE,

3.33

Maskiner eller driftsinventar, der er medforsikret under bygningsbrandeiler anden bygningsforsikring.

3.40

SELVKØRENDE MEJETÆRSKERE

3.41

Selvkørende mejetærskere, der anvendes i landbrugsvirksomheden
samt reservedele og fast tilbehør hertil. Det er en betingelse for
dækning, at mejetærskeren er forsynet med en virksom pulverslukker
på mindst 6 kg.

3.

FORSIKRINGEN OMFATTER

3.1

I det omfang policen bærer påtegning herom, dækker forsikringen dyr
og ting, som forsikrede ejer, eller for hvis hændelige undergang, han
bærer risikoen. Dog kun i den udstrækning, de pågældende genstande
ikke er dækket ved anden forsil<ring.

3.42

FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE,

3.43

Maskiner m.v., som benyttes i anden virksomhed end landbrugsvirksomhed.

Forsikringen dækker ikke for fremmed regning, medmindre policen indeholder påtegning herom.

3.44

Automobiler, knallerter, S0- eller luftfartøjer.

3.45

Traktorer, mejetærskere og andre selvkørende maskiner, der er dækket ved anden forsikring.

4.

FORSIKRINGEN DÆKKER

4.1

Forsikringen dækker direkte skade, der påføres de forsikrede genstande ved:

3.10

BESÆTNING

3.11

Landbrugsbesætnillg i henhold til specifikation på policen.

3.12

Fjerkræ og pelsdyr er dog højst forsikret for kr. 10.000,-.

3.13

FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE,

3.14

Dyr, der normalt ikke henregnes til alm.landbrugsbesætning, herunder væddeløbsheste, vildt samt dyr, der hører til en anden virksomhed
end landbrugsvirksomheden.

4.10

BRAND

4.11

Brand (ildsvåde).

3.15

Besætningen eller dyr, der er dækket ved særlig 11usdyrforsikring eller
anden forsikring.

4.12

DIREKTE LYNNEDSLAG
(Direkte lynnedslag anses kun at foreligge, hvor der kan påvises ydre
skade på det beskadigede).

3.16

LÆHEGN
4.13

EKSPLOSION

Uanset forsikringsbetingelsernes pkt. 3.27 (undtagelse for læhegn)
dækkes brandskade på læhegn som angivet nedenfor.
3.17

3.18

3.20

Erstatningen ansættes iii, Iwad det pa skadestidspunktet vil koste at
anskaffe og nyplante ikke over fire år gamle planter inkl. omkostninger
til nødvendig fjernelse af de skaderamte læhegn og nødvendig renholdelse af det nyplantede i indtil tre år efter plantningen.
Erstatning ydes alene, safremt retablering finder sted.
Driftstab eUer andet indirekte tab er ikke omfattet af dækningsudvidelsen.
Opmærksomheden henledes pa, at dækningen kan bortfalde, hvor
skaden skyldes overtrædelse af forskrifter i forbindelse med afbrænding, ligesom dækningen alene sker indenfor den forsikringssum, der
er til rådighed på policen, medmindre forsikringen er tegnet med sumløs dækning.
AVL/PRODUKTER
I tlentlOld ti! specifikation på policen.

(Ved eksplosion forstas en momentant fortløbende kemisk proces, ved
hvilken der udvikles varme og indtræffer en voldsom rumfangsforøgeise af reagerende stoffer).
4.14

SPRÆNGNING AF DAMPKEDLER OG AUTOKLAVER
(Sprængning foreligger, nar en genstand sønderrives under momental
udligning af forskelligt tryk i iuftformige stoffer i og udenfor genstanden).
Sønderrivning af andre årsager, såsom materialesvigt eller indvirkning
af centrifugalkraft, væsket ryk eller istryk er ikke sprængning.

4.15

NEDSTYRTNING AF LUFTFARTØJER
eller ved at det forsikrede rammes af nedfaldende genstande herfra,
dog ikke skader forårsaget af medfø rte sprængstoffer.

4.16

PLUDSELIG OPSTÅET TILSODNING FRA ANLÆG AF
GODKENDT TYPE

4.17

REDNING, BORTKØRSEL, OPRYDNING M.v.

4.18

Skade, der i forbindelse med brand påføres de forsikrede genstande
ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse skaden.

3.21

Avl, herunder avl på rod eller mark.

3.22

Landbrugsprodukter.

3.23

ProduktbellOldninger, dvs. foder, gødning, kemikalier, udsæd m.v., samt
olie og brændstof til driftsmidler, beholdninger af medicin iii husdyr, samt
andre varer, der stammer fra eller anvendes i landbl·ugsvirksomileden.
4.19

Forsikrede genstande, der borllwmmer i forbindelse med en brand.

3.24

Materialer - f.eks. indllegningsmalerialer og byggematerialer, dog kun
til små reparationer.

4.20

Rimelige udgifter til oprydning og bortkørsel samt redning og bevaring.

3.25

FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE,

4.21

FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE,

3.26

Skade ved afbrænding af halm m.v. på forsikringstagerens egne jorder dækkes alene i det omfang, offentlige myndiglleders forskrifter om
brandværnsforanstaltningerved afbrænding af halm m.v. er overholdt.

4.22

Skade på genstande, der med vilje har været udsat for ild eller varme.

4.23

Skade ved svidning eller smeltning af småhu!ler forårsaget af gløder
fra tobaksrygning eller lignende.

430

DIREKTE EL-SKADE PÅ BESÆTNING

431

Direkte skade som følge af elektriske stød ved berøring af bygningsdele eller løsøre, der ved en fejl er blevet strømførende.

3.27

3.30

Skade på græs, blomster, blomsterløg, frugt, bær, urter, buske og træer
eller skade hidrørende fra nedtrampning eller lignende, der ikl<e er en
følge af slul<nings- og redningsarbejde.
MASKINER OG TRAKTORER

4.32

Fejlstrøm i elektriske 11egn.

5.18

Glemte, tabte eller forlagte genstande.

4.33

FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE:

5.19

Tyveri begået af personer beskæftiget i forsikringstagerens bedrift eller
llustlOldning.

4.34

Skade, der skyldes nedfaldende høj- og lavspændingsledninger, erstattes kun I det omfang, der ikke kan opnås erstatning fra anden side.

4.35

Skade, der skyldes forud påpegede mangler eller konstaterede, men
ikke rettede fejl ved installationer og brugsgenstande.

6.

VANDSKADE

4.36

Skader, der skyldes installationernes manglende vedligeholdelse.

6.10

Forsikringen dækker vandskade, der forvoldes de forsikrede genstande
ved:

4.37

KORTSLUTNING
6.11

4.38

Forsikringen dækker kortslutning i løse el-motorer, elektrisk håndværktøj og apparater, der anvendes i landbrugsbedriflen efter følgende regler:

Tilfældig udstrømning af vand, olie ellerkølevæske fra sædvanlige rødn·
stalIationer, olietanke, varme- og køleanlæg.

6.12

Dækning for udstrømning af vand eller olie og vandskade som følge af
frostskade er betinget af, at vand eller olierør er isoleret i overensstemmelse med gældende normer og god handværksskik.

6.13

Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede rum er undtaget fra
forsikring, med mindre det dokumenteres, at der er udfoldet alle rimelige anstrengelser for at holde rummene opvarmede.

6.14

Vandskade som følge af frostskade i ejendomme, der ikke er i normal
brug, er undtaget af forsikringen.

4.39

Maskiner, motorer og apparater, der er indkøbt som nye, erstattes med
genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye maskiner og apparater uden
fradrag, hvis skaden indtræffer i de første 2 år efter anskaffelsestidspunktet.
I de følgende år nedsættes erstatningen med 10% af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år.

4.40

Motorer, der dokumenteres omviklet inden for samme tidsrum, erstattes efter ovenstående regler.
6.15

4.41

Kortslutning i elektrisk håndværktøj erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nyt håndværkløj, hvis skaden indtræder i de første
2 år efter anskaffelsestidspunktet. I de følgende 4 år nedsættes erstatningen med 20% af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år. Genstande
der er mere end 6 år gamle erstattes ikke.

Vand, der under voldsomt sky- eller tøbrud ikke kan få normalt afløb og
delVed oversvømmer forsikringsstedets lukkede bygninger er omfattet.

6.16

FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE:

6.17

Skade forårsaget ved langsom udsivning af vand eller væske.

4.42

FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE:

6.18

Skade forårsaget af indtrængende vand Ira tagrender og nedløbsrør.

4.43

Kortslulningsskader som følge af, at genstandene anvendes j strid med
stærkstrømsreglementet.

6.19

Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, med min"
dre skaden er en følge af voldsomt sky- eller tøbrud.

4.44

Kortslutningsskader som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, mekanisk ødelæggelse, manglende vedligeholdelse, slid eller tæring.

6.20

Skade forårsaget af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb.

6.21
4.45

Spoler i mindre synkronmotorer, som anvendes i el-ure, programværker, styreenheder eller lignende.

Skader forårsaget af nedbør eller smeltevand, som trænger gennem
utætl1eder og åbninger, der ikke el'en umiddelbar følge af en dækningsberettiget skade.

4.46

Ej heller elektriske styringer (automatiske styringsanlæg) ink!. udstyr
hertil.

6.22

Skade ved bygge- og reparationsarbejde, herunder reparation eller ændring al rør- og varmeanlæg.

4.47

Ikke EDB-anlæg (herunder skærme og printere).

6.23

Skade opstået under påfyldning af, eller aftapning fra olietanke, køleog fryseanlæg, akvarier og svømmebassiner.

4.48

Skader, der er omfattet af leverandør- eller lorhandlergaranti.
6.24

Tab af olie eller kølevæske.

4.49

Kortslutningsskader, der er følge al grundvandsopstigning dækkes ikl<e.
6.50

STORM
herunder forvoldt nedbørsskade.

5.

TYVERI OG HÆRVÆRK I FORBINDELSE
HERMED

5.10

Forsikringen dækker tyveri Ira åbne stalde, lader og på marken.

Det er en betingelse, at der pa bygningen I<an påvises beskadigelser,
der er forvoldt ved storm, og al skaden pa de forsikrede løsøregenstande kan henføres hertil.
6.51

Avl og produkter dækkes alene i lukket bygning. Det samme gælder
traktorer og selvkørende motorredskaber, samt pål1ængskøretøjer og
redskaber hertil, medmindre skaden er en umiddelbar følge af en af forsikringen dækket skade på bygning.

6.52

Åbne skure, halvtage, siloer under åben 11immel, åbne stakhjelme samt
konstruktioner, der er beklædt med plastfolie, lærred eller lignende materialer, betragtes ikke som bygning.

Fjerkræ og pelsdyr dækkes med max. 2.000,- kr. pr. lorsikringsbegivenhed.
5.11

Dækning for tyveri af korn og frø i sække, containere og siloer under
åben himmel er dog begrænset til max. kr. 25.000,- pr. forsikringsbegivenhed.

5.12

Det er en forudsætning for dækningen, at forsikrede udviser alm. agtpågivenhed og omtanke, herunder at selvkørende maskiner ikke efterlades under åben himmel med startnøgle i.

5.13

Afhøstet korn og frø skal være afhentet uden unødig udsættelse.

7.

FÆRDSELSSKADE

5.14

Brændstof (benzin o.l.) dækkes alene fra aflåst tank.

7.1

Skade på besætning som følge af påkørsei med motorkøretøj.

5.15

SOM TYVERI BETRAGTES IKKE:

7.10

FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE:

5.16

Skader forvoldt af dyr eller fugle.

7.11

Skade fOlVoldt med sikredes egne køretøjer.

5.17

Bortløbne dyr.

7.12

Skade forvoldt med køretøj, som sikrede er fører af.

8.
8.10

6. Skade, der skyldes udslip af skadelige luftarter, rog, sod eller stoj.

ANDEN PLUDSELIG SKADE
- HERUNDER SNETRYK

7. Skade fra anlæg til opbevaring af gødning, ensilage, olieprodukter
og kemikalier, hvis skaden skyldes fejlkonstruktion, fabriksfejl, fejl
og mangler ved projektering, udførelse eller manglende vedligellOl..
delse.

Forsikringen dækker anden pludselig skade på de forsikrede løsøregenstande beroende i bygning, såfremt skaden skyldes en udefra kommende skade på bygningen, og at skaden på løsøregenstanden kan
henføres Ilertil.

8. Udgifter der pålægges forsikringstageren til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret.

8.11

8.12

Ved pludselig opstået skade forstås en hændelse med øjeblikkelig skadegørende virkning, som f.eks. ved på.l(OfSel eller sammenstyrtning af
bygningen.

9. Sprøjteskade på egen afgrøde.
10. Forurening, der er sl<et inden forsikringens ikrafttræden.

For skader under denne dækning gælder en selvrisiko på 10% min. kr.
5.000,- max. 15.000,-.

8.14

FORSIKRINGEN OMFATTER IKKE:

8.15

Skade der skyldes bygningens manglende vedligelioldelse.

8.16

Skade som følge al bygningens fejl konstruktion.

8.17

Skade som følge al overbelastning al bygning med f.eks, avl, produkter, maskiner eller lignende.

11. Skade, der er dækket af anden forsikring eller garantitilsagn.
9.22

INSPEKTION
Selskabet er berettiget til når som helst at foretage inspektion med Ilenblik på en vurdering af risikoforholdene.

9.23

FORHOLD I SKADETILFÆLDE
Når forureningen er opstået eller mistanke herom foreligger, skal 101'sikringstageren straks anmelde det til selskabet.

8.18

Skade der er omfattet af leverandør eller håndværkergaranti.

8.19

Skade der skyldes en under vandskadedælmingen nævnt undtagelsesbestemmelse.

8.20

Skade i forbindelse med reparation eller ombygning.

Efter en skade må reparation, nedrivning eller fjernelse af forsikrede
genstande ikke foretages, før selskabet 11ar givet tilladelse hertil.

9.

FORURENINGSSKADER

Opmærksomheden henledes på, at der er pligt til at anmelde forureningsuheldet til de offentlige myndigileder.

9.10

Indenfor forsikringssummen for løsøre dækkes direkte skade på løsøre,
der er omfattet af den tegnede løsøreforsikring når løsøreskaden er en
følge af en dækningsberettiget forureningsskade.

9.20

FORUDSÆTNING

Det påhviler sIkrede at foretage afværgeforanstaltninger, der for så vidt
skadetilfældet tillader det, først skal aftales med selskabet.

9.24

Ved enhver forureningsskade bærer forsikringstageren selv de første
10% af skaden - mindst 5.000 kr. og højst 25.000 kr.
Ved enhver udspredning af kemiske stoffer (sprøjteskader) er selvrisikoen ligeledes 10% .. dog mindst 1.000 kr. og højst 5.000 kr.

En forudsætning for dækningen el', at
- skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld, og

SELVRISIKO

9.25

- den ikke er en følge af, at sikrede med forsæt eller ved grov uagtsomhed Ilarovertrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter.

ERSTATNINGSBEREGNING
Erstatning for skade på forsikret løsøre beregnes efter reglerne i løsøre..
forsikringen. Det samme gælder beregningen af driltstaberstatning.

Ved pludseligt uheld forstås,
- at både skadens årsag og virkning skal være øjeblikkelig og uventet.
Den samlede hændelse (årsag og virkning) skal altså være sket på et
tidspunkt og ikke over et tidsrum.

10. HVORLEDES FASTSÆTTES
FORSIKRINGSVÆRDIEN
10.10 BESÆTNING

Kravet om at både skadens årsag' og virkning skal være øjeblikkelig fraviges alene i følgende tilfælde, hvis sikrede ikke har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter.

Værdien fastsættes til genanskaffelsesprisen.

10.20 AVUPRODUKTER

1. Skade, der skyldes llusdyrgødning og ensilagesaft, der er udbragt
på landbrugsarealer.
2. Skade, der skyldes pludselig opstået skade på driftsanlæg i driftsbygning, men hvor virkningen viser sig over et kort tidsrum, højst i
perioden mellem 2 daglige tilsyn.

9.21

HVAD DÆKKES IKKE:
Forsikringen dækker ikke:
1. Forurening fra kemiske stoffer, hvor de tii enhver tid gældende offentlige forskrifter vedrørende anvendeise, transport eller opbevaring ikke er overholdt.

10.21

Værdien af avl fastsættes til salgsprisen med fradrag for sparede omkostninger.

10.22 Værdien af produkter fastsættes til genanskaffelsesprisen.
10.23 Værdien af avl og produkter forudsættes fastsat på det tidspunkt, hvor
beholdningerne er størst.

10.30 MASKINER, TRAKTORER, MEJETÆRSKERE, REDSKABER
OG ANDET DRIFTSINVENTAR
10.31

Værdien fastsættes til dagsværdi, hvorved forstås dets fulde værdi som
nyt med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og alder, nedsat
anvendelighed og andre omstændigheder.

10.4

OPRYDNINGSOMKOSTNINGER

3. Skade, der kan dækkes af en el-svigtsforsikring, og skade, der er
undtaget under el-skadeforsikringen.

10.41

Til de fastsatte værdier tillægges et passende beløb til oprydning.

4. Ethvert sygdomstilfælde, der rammer dyr eller personer.

11. HVORLEDES FASTSÆTTES ERSTATNINGEN

5. Skade ved genetisk forurening og forurening fra gensplejsede produkter.

11.10

2. Skade, der kan dækkes af selskabets sædvanlige løsøreforsikring,
og skade, der er undtaget under løsøreforsikringen.

Erstatningen fastsættes på grundlag af genansl<affelsesprisen umiddelbart før skadens indtræden, dog med fradrag for værdiforringelse på

grund af alder, brug, nedsat anvendelighed eller individuelle omstændigheder.
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14.31 Nedgang i den sikredes indtægter ved hel eller delvis udeblivelse af husdyrproduktion, dvs. enhver produktion i forbindelse med husdyrhold: opdræt, Slagtning, mælk og æg. Tab ved tvungen realisation af dyr, såfremt
realisationen sker inden den første måned fra skadesdagen, samt udgifter til midlertidig staldleje og forøgede udgifter til pasning af dyrene.

Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at
erstatte dets værdi før skaden, ligesom selskabet er berelliget iii at frem·
skaffe ting tilsvarende de skadede og til at sætte beskadigede genstande
i samme stand som før skaden, samt yde værdiforringelseserstatning.

Dispositioner med hensyn til afhændelse af besætning, leje af stald m.v.
må kun afholdes i samråd med selskabet. Erstatningen kommel' til udbetaling, når der er ført dolwmentalion for, at produktionen er genoptaget i tilsvarende omfang som før skaden.

12. INDEKSREGULERING

14.40 AVL
12.10 Forsil<ringen, herunder eventuel selvrisikobeløb indeksreguleres.
14.41 Forøgede udgifter til opbevaring og senere genanskaffelse af produktbelioldninger, der i samråd med selskabet skønnes nødvendige for virksomhedens drift.

13. UNDERFORSIKRING
Forsikringen er delvis sum løs. For den del af forsikringen, hvor værdifastsætteisen er fastsat ud fra antallet af dyr eller størrelsen af det opdyrkede areal uden sumfastsættelse i henhold til specifikationen på policen, kan underforsikring alene gøres gældende, hvis dyreantal eller
størrelse af det opdyrkede areal er større end det, der fremgår af policens specifikationer, og skaden erstattes forholdsmæssigt.
Er værdien af det forsikrede løsøre fastsat til en sum, foreligger underforsikring, hvis forsikringsværdien er større end forsikringssummen, og
skaden erstattes forholdsmæssigt.

13.10 Hvis forsikringsværdien er større end forsikringssummen foreligger un-

14.50 MASKINER OG REDSI<ABER
14.51 Forøgede udgifter ved at lade arbejdet udføre andetsteds, samt leje af
maskiner til erstatning for de ved forsikringsbegivenheden ødelagte
egne - og ved nærværende police forsikrede maskiner, indtil reparation
har fundet sted, eller genanskaffelse kan linde sted.
Nævnte forøgede udgifter må kun afholdes, når det sker i samråd med
selskabet.

14.60 LØNUDGIFTER
14.61 Nødvendige lønudgifter til bedriftens faste medhjælpere, for hvilke forsikringstageren på grund af forsikringsbegivenheden ikke har anvendelse, dog ikke udover det tidspunkt, til hvilket lovligt opsigelse kan finde
sted.

derforsikring, og skaden erstattes kun forholdsmæssigt.

14. DRIFTSTAB

14.70 UNDERFORSIKRING

(DET FREMGÅR AF POLICEN, OM DENNE RISIKO ER
MEDFORSIKRET)

Forsikringen er delvis sum løs. For den del af forsikringen, hvor værdifastsætteisen er fastsat ud fra antallet af dyr eitel' størrelsen af det opdyrkede areal uden sumfastsæltelse i IlcnllOld til specifikationen på policen, kan undel'forsikring alene gøres gældende, hvis dyreantal eller
størrelsen af det opdyrkede areal er større end det, der fremgår af policens specifikationer, og skaden erstattes forholdsmæssigt.

14.10 DÆKNINGSOMFANG

14.11 Såfremt driftstab (stilstand) indgår i forsikringen, dækkes tab af fortjeneste og/eller forøgede udgifter til imødegåelse heraf som f01ge af en
under løsøreforsikringen omfattet skade, der rammer forsikrede genstande.

Er værdien af det forsikrede løsøre fastsaltil en sum, foreligger underforsikring, hvis forsikringsværdien er større end forsil<ringssummen, og
skaden erstattes forholdsmæssigt.

Dækningssummen fremgår af policen.
14.12 BEGRÆNSNINGER OG UNDTAGELSER:

14.71 Hvis værdien af detlorsikrede losore overstiger forsikringssummen/specifikationen for dette, ydes samme forlioldsmæssige erstatning under
driltstabsforsikringen.

a. Besætning l10rende iii fjerkræfarme.
b.

Avlscentre for trav- og galopheste, pelsdyr af enhver art og lignende
specialbedrifter.

14,80 LEVERANDØR/AFTAGER
(Det fremgår af policen, om denne risiko er medforsikret)

c. Avl af blomsterløg, frugt og grønsager og i øvrigt alt, hvad der ikke
vedrører normallandbrugsbedrift.

Driftstab, der opstår på grund af, at sikredes leverandører og/eller aftagere bliver ramt af en skade, der ville være omfattet af sikredes dækning
for bygning, ting og dyr.

d. Forøgelse af driftstab, som skyldes strejke, lock-out eller forsinkelse
af driftens genoptagelse som følge af offentlig påbud, forbedring, udvidelse eller lignende.

Hvis produktionen hos en leverandør/aftagel' ikke genoptages i væsentlig samme omfang efter skaden, betales alene erstatning for det
tidsrum, der ville være medgået til at genoprette den bygnings- eller
10søreskade, der har medført driftstabet.

e. Afgrødetab, der skyldes at høsten må udsættes på grund af skade
på maskiner, f.eks. mejetærsker ellervandingsanlæg med tiltlØrende
installationer.

l. Tab, som f01ge af skade på udlæg f.eks. græs udlagt i Iwrnmark.

15.

14.20 DÆKNINGSPERIODE
14.21 Driftstab erstattes i indtil 12, 24 eller 36 måneder fra skadesdagen. Forøgede udgifter erstalles kun i det omfang, de er afholdt i samråd med
selskabet.
Såfremt driften ikke genoptages i væsentlig samme omfang som for
skaden, ydes kun erstatning for de uundgåelige udgifter, som er afholdt
i det tidsrum, der normalt ville gå, inden driften kunne have været genoptaget.
Ved opgørelsen tages hensyn iii sparet arbejdsluaft, sparede omkostninger og indvundne renter.

14.30 BESÆTNING

HAGLSKADE
(DET FREMGÅR AF POLICEN OM DENNE RISIKO ER
MEDFORSIKRET)

15.10 HVAD ER DÆKKET
15.11

Såfremt haglsl<adeforsikringen indgår i forsikringen, dækkes tab som
følge af haglskade på markafgrøder.
Forsikringen dækker ejendommens arealer, som de er anf01·t på policeindlægget og i henhold til indgiven forsikringsbegæring.
Såfremt ikke andet er indfo!"t, dækker forsikringen: korn, roer, kartofler
og fro.
Andre afgrøder er kun dækket, når det tydeligt fremgår af policeindlægget.

15,12 Forsikringen dækker kun skader, der bevisligt er forvoldt af hagl og gælder kun i tidsrummet 1. aprH til 31. oktober, begge dage indbefattet.

16.61 ALARMANLÆG
Ejendommen skal være fOI'synet med et godkendt alarmsystem med
fejlalarm til anerkendt døgnstation eller offentlig personsøgetjeneste
godkendt af Telestyrelsen.

15.13 ANMELDELSE AF SKADE
15,14 ! skadestilfælde skal forsikringstageren anmelde skaden direkte til selskabets hovedkontor inden for 3 gange 24 timer eller, at skaden er sket.
15.15 En skade kan i intet tilfælde erstattes med et større beløb end afgrødens værdi.

Alarmanlægget skal holdes i funktionsdygtig stand.
16.62 NØDSTRØMSANLÆG
På ejendommen skal forefindes nødstrømsanlæg, der er dimensione·
ret til at drive alle tekniske installationer i de bygninger, hvor de forsikrede dyr befinder sig.

Det er en betingelse for selskabets ansvar, at de forsikl'ede afgrøder
høstes, når de er tjenlige dertil.

Mobile anlæg skal til enhver tid kunne tilsluttes de elektriske installationer.

Efter dette tidspunkt er afgrøderne ikke forsikrede.
15.16 Er skaden sket på en tid, da jorden kan ompløjes og påny tilsås, skal
dette ske. Ved sådan skade erstattes udgifterne til såning.

Nødstrømsanlægget skal vedligeholdes saml prøvekøres mindst hveranden måned, ligesom leverandørens eller fabrikkens anvisning skal
overlloldes.

15.17 UNDERFORSIKRING
15.18 Såfremt det under skadeopgørelse viser sig, at ejendommen omfaller
større arealer end angivet i policen, ydes der kun forholdsmæssig erstatning.

16.70 ERSTATNINGEN
Erstatningen for det skaderamte fastsættes efter følgende regler:
Besætning erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen eller med de
til skadens udbedring nødvendige omkostninger. Hvad sikrede har produceret til salg erstattes på grundlag af salgsprisen med fradrag 101' de
sparede omkostninger.

15.19 l øvrigt gælder fællesbetingelserne i det omfang, de ikke er fraveget i
ovennævnte betingelser.
15.20 SELVRISIKO

Erstatningen fastsættes efter gældende priser på tidspunktet for skadens opgørelse.

Ved Ilaglskader på korn og ærter udgør selvrisikoen 2 hkg pr. ha skaderamt areal.
På øvrige afgrøder udgør selvrisikoen 5% pr. Ila af det skaderamte areals forventede udbytte.

16.80 DRIFTSTAB
Forsikringen omfatter driftstab, der opstår som følge af de i pkt. 16.40
nævnte skader.

16. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR
EL-SVIGTFORSIKRINGEN
(DET FREMGÅR AF POLICEN, OM DENNE RISIKO ER
MEDFORSIKRET)

Erstatningen fastsættes efter samme regler, som gældende for driftstabsforsikringen under landbrugsløsøreforsikring.
16.90 SELVRISIKO

16.10 HVEM ER DÆKKET?

Der gælder en selvrisil<o på 10% af enhver skade, dog mindst kr. 5.000.

Sikrede er forsil<ringstageren.
16.20 HVOR DÆKKES?

17. FORSIKRINGSSUMMER

Forsikringen dækker på den i policen anførte adresse.

Forsikringen dækker med indtil den af forsikringstageren fastsatte 101'sikringssum, som er anført i policen.
Forsikringssummen forudsættes opgjort efter samme regler, som gælder for erstatningsberegningen.
Er de forsikl"Gde værdier i skadestilfælde større end forsikringssummen,
ydes der kun forholdsmæssig erstatning.

16.30 HVAD ER FORSIKRET?
Forsikringen omfatter den animalske produktion, der er nævnt i policen.
16.40

HVILKE SKADER ER DÆKKET?
17.10
Forsikringen dækker tab eHer skade på forsil<rede besætninger ved ventilations- eller opvannningssvigt, når årsagen hertil er:

INDEKSREGULERING
Forsil<ringssummen og dermed præmien indeksreguleres efter samrne
regler, som gælder for løsøl'eforsikring under kombineret landbrug.

16.41 Afbrydelse af el-forsyning til ejendommen som følge af sl<ade på elværk
og anlæg samt ledningsnet.
16.42 Maskinhaveri, hærværk, og/eller børns leg, samt svigt i ejendommens
elektriske installationer, herunder utilsigtet afbrydelse af strømmen.

16.50 HVAD ER IKKE DÆKKET?
Forsikringen dækker ikl,e tab eller skade

16.51 der skyldes slitage, fejlkonstruktion, fejlmontering ellel' manglende vedligeholdelse af de tekniske installationer.

16.52 der kan henføres tilforudbestående sygdom i besætningen,
16.53 der kan henføres til manglende kontrol med, eller afprøvning af alarmog nødstrømsanlæg.

16.54 der måtte væl'e dækket af anden forsikring eller erstatningsordning.
16.60 SIKKERHEDSFORSKRIFTER
Det er en forudsætning for forsikringens dækning, at følgende er opfyldt:

18. FÆLLES VILKÅR FOR SÅVEL LØSØRE-, HAGLELSVIGT- SAMT DRIFTSTABSERSTATNINGEN
Forsikringstageren er forpligtet til at give. Forsikringsselskabet Vestjylland meddelelse, såfremt der indtræder forandringer i arten eller omfanget af virksomheden, herunder også overtagelse af anden eller andre virksomheder, udvidelse af besætningen, eller dyrkning af flere Ila
jord.
Ligeledes er forsikringstageren forpligtet til at meddele flytning. Præmien
vil derefter kunne ændres således, at den bringes i overensstemmelse
med den ændrede risiko fra det tidspunkt, forandringen indtraf.
Medfører ændringen en præmieforhøjelse, er forsikringstageren berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel fra meddelelsen om
præmieforllØjelsen.
Opsigelsen skal ske skriftligt.
Forsikringstageren har dog ikke ret til at opsige forsil<ringen, såfremt forandringen kun skyldes en fOl"øgelse af det antal enheder, der danner
grundlag for præmieberegningen.
18.10 FORSIKRINGENS LØBETID

Forsikringen gælder for et ar ad gangen, og fortsætter hvis ikke forsikringstageren eller selskabet opsiger den skriftligt med mindst 3 maneders varsel til en 1. oktober.

18.20 EJERSKIFTE
Forsikringen ophører ved ejerskifte af virksomheden.
Den nye ejer er dog dækket i indtil 14 dage fra ejerskiftedato, dog kun
safremt anden forsikring ikke er tegnet.

18.30 OPSIGELSE EFTER SKADE
Efter enhver anmeldt skade er såvel forsiluingstageren som selskabet
indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel.
Opsigelsen skal være skriftlig.

18.40 FORHOLD I SKADESTILFÆLDE
Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet.
Tyveri, ran, røveri eller Ilærværk skal desuden straks anmeldes til poli"
tiet.

18.50 MOMS (MERVÆRDIAFGIFT)
Merværdiafgift skal betales af sikrede, i det omfang han har fradragsret
for indgående afgift i Ilenllold til bekendtgørelsen af merværdiafgiftsloven.
18.51 Med mindre andet fremgår af policen, er det ved forsikringens tegning
forudsat, at virksomIleden er momsregistreret.

18.60 DOBBELTFORSIKRING
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og Ilar delle
selskab taget forbellold om, at dækningen falder bort eller indskræn"
kes, hvis forsikring tillige el' tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring.
Denne bestemmelse vedrører kun opgøret mellem selskaberne, som
således betaler erstatning i fællesskab.

18.70 INDEI<SREGULERING
Såvel forsikringssummer som præmie og evt. selvrisiko indeksreguleres hvert år pr. 1.4.
18.80 I øvrigt gælder fællesbetingelserne i det omfang, de il(ke er fraveget i
ovennævnte særlige betingelser.
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18.90 NBCR-terrorskader
forsikringen omfatter ikke skader som følje af NBCR-terrorskader
(terrorhandlinger hvor der anvendes nukleare, biologiske, kemiske
eller radioaktive våben)

