Forsikringsbetingelser
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KRANANSVARSFORSIKRING

1.2.5.3

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende
lov om forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder
for forsikringen for så vidt de ikke er fraveget ved de i denne
police anførte almindelige og særlige forsikringsbetingelser.
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Forsikringens omfang:
2

1.1

1.1.2

1.2

Forhold i skadetilfælde

Hvad dækkes:
2.1.1

1.1.1

Uanset i bestemmelsen i 1.2.5.2. dækkes skader,
som direkte eller indirekte er forårsaget af eller
sker i forbindelse med kernereaktioner anvendt
til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, og hvor anvendelsen heraf har
været forskriftmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

Forsikringen dækker forsikredes ansvar for tab af,
eller skade på genstande af enhver art under løft
med den/de i policen anførte kran/er, som følge af
pludselige uforudsete hændelser af en hvilket som
helst årsag, med de nedenfor angivne undtagelser
og vilkår.
Forsikringen dækker overalt i Danmark - excl. Færøerne og Grønland - fra det tidspunkt hvor byrden
fastgøres/anhugges til løftegrejet, til den er placeret på det forudbestemte sted og frigjort fra løftegrejet.

2.2

Når skade indtræffer, eller beskadigelse opdages,
skal forsikringstageren uden ophold anmelde dette
til selskabet og efter bedste evne forsøge at begrænse skadens omfang.
Forsikringssum

2.2.1

Selskabets erstatningsansvar udgør maksimalt den i
policen anførte forsikringssum pr. skadebegivenhed, med mindre der forud er truffet aftale med
selskabet om forhøjelse af summen.

2.2.2

Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder selvrisikoen for hver af
disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved samme lejlighed.

Undtagelser

Forsikringen dækker ikke:
2.3
1.2.1

1.2.2

Skade på kran eller andet udstyr, herunder løfteog anhugningsgrej.
Skade som er en følge af begivenheder, som er eller vil være dækket af en på almindelige danske
betingelser, tegnet erhvervsansvarsforsikring eller
lovpligtig motorkøretøjsansvarsforsikring.

2.3.1

3
3.1

1.2.3

Skade under montering af genstande, der er omfattet af en entreprise- eller montageforsikring.

1.2.4

Skade, der er fremkaldt af sikrede ved forsæt eller
grov uagtsomhed eller under indflydelse af selvforskyldt beruselse eller under en dertil svarende påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer.

1.2.5

Skade eller udbredelse af skade,

1.2.5.1
følge af krig, krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder eller terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske,
kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror).
1.2.5.2
der direkte eller indirekte står i forbindelse med
atomkernereaktioner, fx. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i
krigstid eller i fredstid.

3.1.1

3.2
3.2.1

3.3

Erstatningsopgørelse
Erstatning opgøres på grundlag af istandsættelsesomkostninger, genanskaffelsespris eller gældende
listepris for nye genstande.
Forhold under forsikringens løbetid
Forsikredes forpligtelser
Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt,
at den/de forsikrede kran/er, herunder anhugningsgrej og andet udstyr behandles i overensstemmelse med Arbejdstilsynets og leverandørernes vejledninger og vedligeholdelsesbestemmelser,
og at personalet er omhyggeligt instrueret i arbejdet hermed, og at der generelt udvises påpasselighed.
Forsikring andetsteds
Forsikringen omfatter ikke skade, der er dækket af
anden forsikring.
Fornyelse og opsigelse

3.3.1

Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med 1
måneds skriftlig varsel til et forsikringsårs udløb.

3.3.2

Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt
for selskabet ud over udløbsdagen.

3.3.3

Efter enhver anmeldt skade har selskabet ret til,
med 14 dags varsel efter udbetaling af erstatning
eller afvisning af skaden, skriftligt at ophæve for-

sikringen mod tilbagebetaling af for meget indbetalt præmie.
3.4
3.4.1

Præmiens betaling
Hvis en præmie ikke er betalt senest 14 dage efter
påkrav om betaling, ophører selskabets ansvar.
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Indeksregulering
Præmie, selvrisici samt erstatningssummer indeksreguleres
årligt. Indeksregulering følger ”Lønindeks for virksomheder
og organisationer”, der udgives af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for
dets udregning, har selskabet ret til at benytte et lignende
indeks fra Danmarks Statistik. Indekset for første kvartal året
før danner grundlag for reguleringen.Indeksregulering af selvrisici og erstatningssummer sker pr. hovedforfald. Erstatningssummerne og selvrisikobeløb for ansvarsdækning og
retshjælpsdækning indeksreguleres ikke. Præmien indeksreguleres på forsikringens første betalingsdag i kalenderåret
(pr. hovedforfald).

