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Værktøj, reservedele, materialer
herunder bærbare Pc’er og mobiltelefoner, som
anført i policen i forsikringstagerens egne biler.

1.

Montering, demontering, demonstration og
brug

1.1

Hver bil udgør en forsikringsmæssig enhed, for
hvilken den for bilen anførte forsikringssum er
højeste erstatningsbeløb (før evt. selvrisiko).

2.

elektrisk eller mekanisk forstyrrelse uden
påviseligt brud eller deformation af materialet

3.

ridser, skrammer og tilsmudsning

1.2

Forsikringsværdien for solgte varer er forsikringstagerens salgspris.

4.

at genstande glemmes, tabes, forlægges eller
bortkommer uforklarligt.

1.3

Forsikringsværdien for andre genstande er genanskaffelsesværdien. For genstande, hvis anvendelighed er væsentlig nedsat, reduceres erstatning
for totaltab forholdsvis.

2.1

Under pålæsning og transport, samt under aflæsning og indbæring i forbindelse med transporten,
dækker forsikringen fysisk skade på eller tab af de
forsikrede genstande som følge af, at en ulykkelig
hændelse rammer disse, dog med de undtagelser
der følger af disse Almindelige Betingelser eller af
policens Særlige Betingelser.

2.2

Under parkering (når montøren ikke befinder sig i
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.
Opdirkning (tyveri uden synlig beskadigelse af bilen) dækkes med en selvrisiko på DKK 5.000,resp. forhøjelse af gældende selvrisiko med DKK
5.000,-. Udenfor tidsrummet 08.00 – 20.00 mandag
– fredag (hverdage) dækkes højst med DKK
100.000,- (natbegrænsningen) eller forsikringssummen, hvis den er mindre. Natbegrænsningen
gælder med mindre forsikrede dokumenterer, at
begivenheden skete inden for tidsrummet (ved
kvittering med tidspunkt for politianmeldelse).

2.3

3.1

Under opbevaring (når montøren ikke befinder sig i
lokalet) hos kunder, eller på hoteller dækkes værktøj (men ikke materialer eller andet som skal installeres).
Denne dækning er begrænset til brand, eksplosion,
indbrud (voldelig opbrydning) i forsvarligt lukket og
aflåset bygning eller lokale samt skade forårsaget
af vand, som pludselig strømmer ud i (eller ind i)
bygning eller lokale.
Undtaget er tab eller beskadigelse som følge af

4.1

Skadeforebyggelse og -begrænsning:
I tilfælde af, at en af forsikringen omfattet skade er
indtruffet eller frygtes at være umiddelbart forstående, er den forsikrede, dennes ansatte og andre,
som handler på den forsikredes vegne, forpligtet til
at træffe rimelige foranstaltninger til at afværge
eller begrænse skaden, og til at træffe nødvendige
foranstaltninger til sikring og gennemførelse af krav
over for tredjemand, herunder andre i hvis varetægt de forsikrede genstande er eller har været
overladt.

4.2

Udover erstatningsberettiget skade erstatter selskabet alle rimelige omkostninger ved udførelsen
af disse pligter.

4.3

Retablering:
I tilfælde af erstatningsberettiget skade på eller tab
af en del eller dele af en forsikret genstand erstatter selskabet, inden for forsikringsværdien for den
pågældende genstand, enten omkostningerne ved
den nødvendige reparation/rekonditionering eller
omkostningerne ved fornyelse af de(n) pågældende del(e), herunder rimelige transportomkostninger.

5.1

Retsgrundlag:
For denne forsikring gælder i øvrigt Dansk Søforsikrings - Konvention af 2. april 1934.

6.1

I skadetilfælde skal anmeldelse straks ske til
Vestjylland Forsikring gs samt ved tyveri eller hærværk uden ophold til nærmeste politi. Det er en
betingelse for tyveridækning, at der foreligger kvittering for politianmeldelsen. Erstatning for andet
end beskadigelse kan kun fordres udbetalt for
genstande, som ikke er kommet til veje senest 4
uger efter, at skaden er anmeldt til Vestjylland
Forsikring gs.
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Generelle undtagelser
7.0

Forsikringen dækker ikke skade, tab eller
omkostninger som følge af

7.1

At den forsikrede eller dennes ansatte ved handling eller undladelse forsætlig har forårsaget forsikringsbegivenhed, eller har kørt i spirituspåvirket
tilstand

8.3

krigsvåben eller prøveeksplosion i hvilke anvendes
atom- eller kernefission og/eller -fusion eller anden
lignende reaktion eller radioaktiv kraft eller substans.

7.2

de forsikrede genstandes egen beskaffenhed,
herunder at disse ikke kan tåle de normale påvirkninger under transportens almindelige forløb, samt
uegnet eller mangelfuld emballering eller forberedelse af de forsikrede genstande for transport, eller
uhensigtsmæssig eller mangelfuld stuvning i transportmiddel

9.0

Forsikringen dækker ikke skade, tab eller
omkostninger som følge af

9.1

Krig eller krigslignende begivenheder samt miner,
torpedoer og lignende, selv i fredstid

9.2

oprør eller borgelige uroligheder

7.3

sædvanligt svind

9.3

arrest, beslaglæggelse eller anden foranstaltning
fra regeringer eller myndigheder.

7.4

forsinkelse, uanset årsag til denne.
10.0

Forsikringen dækker ikke skade, tab eller
omkostninger

10.1

Forvoldt af personer under deltagelse i strejke,
lockout, andre uroligheder eller optøjer

10.2

som følge af strejke, lockout, andre uroligheder
eller optøjer

10.3

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

8.0

8.1

8.2

Forsikringen dækker ikke skade, tab eller
omkostninger, som er direkte eller indirekte
følge af
Ioniserende stråling eller radioaktiv forurening
forårsaget af atomkernebrændsel, -reaktion eller
-affald
radioaktiv, giftig, eksplosiv eller andre forurenende
egenskaber ved atomkerneanlæg, -reaktorer eller

andre atomkerneinstallationer samt komponenter
heraf
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