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For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.  
 
Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når du har teg-
net en forsikring hos os. Hvis du er i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid 
velkommen til at kontakte os.
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Forsikringsbetingelser for traktorer 
og motorredskaber 
 
 

1 Personkredsen 
 
1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, 

der med lovlig adkomst benytter køretøjet, lader 
det benytte eller er fører af det. 

1.2 På samme måde dækker forsikringen personer 
eller virksomheder, der har fået køretøjet overladt 
til reparation, service, transport, salg e.l. dog ikke 
for skade påført køretøjet under arbejde på dette. 

1.3 Skifter det forsikrede køretøj ejer, er den nye ejer 
dækket af ansvarsforsikringen i 14 dage efter 
ejerskiftet i det omfang, hvori han ikke gennem en 
af ham tegnet forsikring har krav på dækning. 

1.4 Hvis forsikringstageren ikke kan få erstatning som 
følge af en dækningsundtagelse, kan en rettig-
hedshaver (f.eks. panthaver eller leasinggiver) hel-
ler ikke få erstatning. Forsikringsaftalelovens § 54 
er herved fraveget. 

 
 

2 Geografisk område 
 

Forsikringen dækker i Danmark.  
 
 

3 Præmiebetaling 
 
3.1 Første præmie forfalder ved forsikringens ikraft-

træden, og senere præmier på de anførte forfalds-
dage. Selskabet sender inden betalingsdagen en 
opkrævning eller dokumentation for de opkrævede 
præmier (afhængig af den valgte betalingsform). 
Sammen med præmien opkræves eventuelle afgif-
ter til staten. 

3.2 Selskabet er berettiget til - udover præmien - at 
opkræve et opkrævningsgebyr samt porto.  

3.3 Betales præmien ikke rettidigt sender selskabet en 
påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen 
fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. 
Denne påmindelse indeholder oplysninger om, at 
forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet 
betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsen-
delse. 

3.4 Er forsikringen slettet på grund af præmierestan-
ce, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er be-
talt, og da kun på betingelse af, at præmiebetaling 
i henhold til den nye police sker helårsvis forud i 
mindst 2 år. 

 
 

4 Indeksregulering 
 

4.1 Præmien indeksreguleres på grundlag af  de af 
Danmarks Statistik offentliggjorte løntal.  

 
 

5 Afhændelse eller udskiftning af køre-
tøjet 

 
5.1 Afhændes køretøjet, ophører forsikringen. Udskif-

tes køretøjet, ophører forsikringen, og forsikrings-
tageren er frit stillet med hensyn til forsikring for 
sit nye køretøj. 

5.2 Om den nye ejers retsstilling, se punkt 1.3. 
 

6 Forsikringens varighed og opsigelse 
 
6.1 Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og er 

fortløbende, indtil den af en af parterne skriftlig 
opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsik-
ringsperiodes udløb.  

6.2 Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringsta-
geren som selskabet indtil 14 dage efter erstat-
ningens betaling eller efter afvisning af skaden 
berettiget til at ophæve forsikringen med 14 da-
ges varsel.  

6.3 I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales 
betalt præmie for den tid, der ligger efter forsik-
ringens ophør.  

 

7 Registrering i Fællesregister 
 

7.1   Hvis selskabet finder forsikringsforløbet utilfreds-
stillende for eksempel ved manglende præmiebe-
taling eller mange skader og derfor opsiger forsik-
ringen, vil du blive registreret i Fællesregisteret 
(der føres af DFIM) over forsikringstagere som 
frembyder en særlig risiko. 

 
7.2 Det gælder også, hvis selskabet i stedet for at 

opsige forsikringen tilbyder at fortsætte den på 
skærpede betingelser. 

 
7.3  Oplysning om registreringen videregives til øvrige 

motorkøretøjsforsikringsselskaber med henblik på, 
at selskaberne kan stille skærpede betingelser for 
indgåelse af en forsikringsaftale. Du har adgang til 
at blive gjort bekendt med årsagen til registrerin-
gen her i selskabet og med registreringen i Fælles-
registeret.  

 
7.4   Registrering i Fællesregisteret sker efter indhen-

tet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Data-
tilsynet. 

  
7.5   Du har ret til at klage til Datatilsynet over behand-

ling af urigtige eller vildledende oplysninger om 
dig. Det anbefales, at du i første omgang indgiver 
din klage til DFIM, som er ansvarlig for førelsen af 
nævnte register, med henblik på at DFIM kan tage 
stilling til klagen. DFIMs afgørelse kan indbringes 
for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 Kø-
benhavn K.   

 
7.6     Fællesregisterets adresse er: 
           DFIM, Postboks 111, 2900 Hellerup 
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8 Skadetilfælde 
 
8.1 Anmeldelse og besigtigelse.  
8.1.1 Skadetilfælde skal snarest muligt anmeldes til 

selskabet.  
8.1.2 Anmeldelsen kan afleveres til det værksted, der 

foretager reparationen. Værkstedet vil tilkalde 
taksator gennem selskabet, idet reparationer kun 
må udføres efter aftale med selskabet eller dets 
taksator. Forsikringstageren kan dog på egen hånd 
lade udføre mindre reparationer, såfremt det ville 
være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med 
køretøjet og kørslen ikke kan udsættes. Selskabet 
er berettiget til at anvise reparatør. 

8.2 Reparation. 
8.2.1 Selskabet betaler for en reparation hos en aner-

kendt reparatør, der sætter køretøjet i samme 
stand som før skaden.   

8.2.2 Er skaden opstået efter at køretøjet var overladt 
eller solgt til reparatør, forhandler e.l. se punkt 
1.2.-1.3., og kan denne ikke godtgøre at være uden 
skyld i skaden, skal reparationer som kan udbedres 
på pågældendes eget værksted udføres til netto-
priser. Skade, som reparatøren normalt lader ud-
bedre på andre værksteder, erstattes med det be-
løb som reparatøren normalt betaler for sådan re-
paration 

8.2.3 Eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi 
erstattes ikke. 

8.3 Totalskade.  
8.3.1 Er skaden så stor, at reparation efter selskabets 

skøn ikke kan betale sig, ansættes erstatningen til 
det beløb, et tilsvaret køretøj af samme alder og 
stand vil kunne anskaffes for mod kontant beta-
ling.  

8.4 Transportomkostninger.  
8.4.1 Er der ikke tegnet abonnement herfor hos red-

ningskorpset betaler selskabet nødvendige om-
kostninger til transport af køretøjet til nærmeste 
reparationsværksted.   

8.5 Moms  
8.5.2 Den i henhold til lov nr. 102 af 31/3 1967 med 

senere ændringer indførte merværdiafgift bæres 
endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne 
kan fradrage beløbet i den udgående afgift. 

8.6 Dobbeltforsikring 
 

7.6.1 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet 
selskab, og har dette selskab taget forbehold om, 
at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis 
forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder 
samme forbehold for nærværende forsikring. 
Denne bestemmelse vedrører kun erstatningsop-
gørelsen mellem selskaberne, som således betaler 
erstatningen i fællesskab. 

 
 

9 Ansvarsforsikringen 
 
8.1 Forsikringen dækker 
9.1.1 Det privatretslige ansvar for skade forvoldt ved 

benyttelse af køretøjet. Endvidere dækkes ansvar 

for sådan skade på forsikringstagerens person, når 
han ikke fører køretøjet. 

9.1.2 Ansvar for skade påført førerens person, førerens 
og forsikringstagerens ting eller ejendom er ikke 
dækket. 

9.2 Dækningssummer. 
9.2.1 Forsikringen dækker med de i færdselsloven fast-

satte dækningssummer. 
9.2.2 Ud over dækningssummerne betales pålagte ren-

ter samt omkostninger, som kan påføres sikrede.
  

9.3 Skadetilfælde.   
9.3.1 Rejses der krav om erstatning for skade forvoldt 

ved benyttelse af køretøjet, må der snarest muligt 
ske anmeldelse til selskabet. 

9.4 Undtaget fra forsikringen.  
9.4.1 Selskabet er i henhold til de af justitsministeriet 

fastsatte bestemmelser pligtig til at gøre regres 
gældende mod en enhver der efter færdselslovens 
§ 108 stk. 2 ansvarlig for skaden og som har for-
voldt denne med fortsæt, er skaden forvoldt ved 
grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til 
skyldgraden og omstændighederne i øvrigt, om 
selskabet skal have regres og i bekræftende fald i 
hvilket omfang. 

9.4.2 Endvidere forbeholder selskabet sig regres, hvis 
køretøjet med forsikringstagerens vidende eller 
billigelse styres af fører, der i henhold til lovgiv-
ningen ikke er berettiget til af føre det.  

9.4.3 Forsikringen dækker ikke skade på ting eller dyr 
der transporteres med køretøjet.  

9.4.4 Forsikringen dækker ikke skade på tilkoblede køre-
tøjer. 

 
 

10 Kaskoforsikring 
(gælder kun såfremt det fremgår af policen, at 
denne dækning er tegnet) 
 
Hvad dækkes  

10.1 Forsikringen dækker skade på køretøjet, fastmon-
teret tilbehør til køretøjet., samt værktøj og af-
monteret tilbehør, når det alene anvendes til køre-
tøjet.  
 
Hvad dækkes ikke  

10.2 Skade, opstået under arbejde for andre, for eksem-
pel landbrugsbeslægtet virksomhed, medmindre 
det fremgår af policen.  

10.3 Skade, der skyldes fabrikations- og konstrukti-
onsfejl, overbelastning eller fejlmontering. 

10.4 Skade, der alene opstår i og er begrænset til køre-
tøjets mekaniske dele.  

10.5 Skade, der skyldes forringelse af køretøjet eller 
maskinens stand som følge af brug, slitage, sten-
slag i lak, ridser i ruder, tæring, rustdannelser og 
vejrligets påvirkning.  

10.6 Skade på køretøjet der skyldes kørsel eller aflæs-
ning med hævet tippelad eller fejlbetjening af tip-
peladordningen.  

10.7 Skade forvoldt med forsæt.  
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10.8 Skade forvoldt ved grov uagtsomhed jfr. forsik-
ringsaftalelovens § 20   

10.9 Skade forårsaget under selvforskyldt beruselse.  
10.10 Skader der skyldes at køretøjet har været behæf-

tet med mangler så det var uforsvarligt at benytte. 
10.11 Skader eller udbredelse af sådan skade der direkte 

eller indirekte forårsaget af eller står i forbindelse 
med:  
krig, krigslignende forhold oprør eller borgerlige 
uroligheder.  
Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark.  
Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 
Forsikringen dækker dog skader i forbindelse med 
kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, 
medicinsk eller videnskabeligt formål, når anven-
delsen har været forskriftsmæssig og ikke har stå-
et i forbindelse med reaktor- eller accelerator-
drift.Terrorhandlinger ved brug af nukleare, biolo-
giske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-
terror). 

 
 

11 Retshjælpsforsikringen 
 
11.1 Er forsikringen tegnet som en fuld kombineret 

forsikring, omfattes denne også af retshjælpsfor-
sikring. Forsikringen kan for erhvervsudøvere kun 
få betydning i forbindelse med tvister opstået ved 
kørsel med det forsikrede køretøj.  

11.2 Komplette vilkår kan rekvireres i selskabet 
 
 
12 Klageinstans 
 
12.1 Er du ikke enig i selskabets afgørelse, så kontakt 

den afdeling, der har behandlet forsikringssagen.  
Hvis du efter henvendelsen til afdelingen stadig 
ikke er tilfreds, kan du kontakte selskabets klage-
ansvarlige. Denne fremgår af selskabets hjemme-
side: www.nemforsikring.dk.  

 
12.2 Som privatkunde har du endvidere mulighed for at 

klage til Ankenævnet for Forsikring, hvis du efter 
henvendelsen til den klageansvarlige fortsat ikke 
er tilfreds med resultatet:  

 
Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Tlf. 33 15 89 00 (mellem kl. 10:00 og 13:00) 

 
Du kan klage til Ankenævnet på Ankenævnets 
hjemmeside, www.ankeforsikring.dk. 

 
Det koster et mindre gebyr at indgive klage til An-
kenævnet.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


