
BETINGELSER af 1. februar 2018 

Betingelser af 1. februar 2018 annullerer alle tidligere betingelser vedr. følgende: 

 Forsikringsbetingelser 

Samhandelsaftaler indgået før 1. februar 2018 er undtaget af ovenstående, og vil være gældende indtil aftalens udløb. 
Ret til ændringer i betingelserne uden forgående varsel forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl. 

FORSIKRINGSBETINGELSER: 

Udlejer sørger for at alt materiel er forsikret i lejeperioden. Lejer betaler derfor et risikotillæg oveni lejen på 7 % af bruttolejen, som specificeres særskilt på 

udlejers fakturaer. 

FORSIKRINGEN OMFATTER: 

Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser af hvilken som helst årsag, med de nedenfor angivne undtagelser. 

Yderligere omfatter forsikringsdækningen den lovpligtige motoransvarsforsikring jf. færdselsloven for selvkørende materiel. 

UNDTAGELSER: 

Tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande, som skyldes forsætlig handling, grov uagtsomhed eller anden misligholdelse fra lejers side er undtaget fra 

forsikringsdækning, og dækkes derfor fuldt ud af lejer. Skader som sker over tid og/eller som skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter 

deres bestemmelse eller konstruktion er ikke dækket af forsikringen. 

Forsikringen omfatter ikke nogen former for driftstab, tidstab, avancetab, eller andre indirekte tab, og ej heller skader på lejers eller tredjemands ting, person 

eller ejendom. Forsikringen dækker ikke lejers transport af materiel, når lejer selv forestår denne. Bortkomst af materiel og hærværksskader der udelukkende 

rammer ruder/glas er ikke dækket, og erstattes derfor fuldt ud af lejer. Ligeledes er punkteringer og skader der alene rammer gummihjul/bælter undtaget fra 

forsikringen. 

ANMELDELSE: 

Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at alle former for begivenheder/skader meddeles udlejer straks efter opdagelse med angivelse af 

skadesårsag/sted/dato osv. Anmeldelsesblanket kan rekvireres hos udlejer eller findes på gsv.dk. Undladelse af at give meddelelse og/eller de nødvendige 

oplysninger udløser erstatning for det fulde tab. I tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader og lign. skal dette straks og indenfor 24 timer efter opdagelse 

anmeldes til politiet. Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at kvittering for anmeldelse til politiet bliver afleveret til udlejer. 

BEREGNING AF TAB: 

Ved tyveri og totalskade beregnes tabet svarende til nyværdi, når materiellet er mellem 0-5 år gammelt. Er materiellet mere end 5 år gammelt beregnes efter 

dagsværdi. 

SELVRISIKO: 

Lejer hæfter med en selvrisiko for alle typer dækningsberettigede skader på udlejers materiel efter nedenstående tabel, beregnet ud fra værdien af det samlede 

konstaterede tab/værdi pr. genstand. Bemærk at flere forsikringsbegivenheder på samme maskine kan udløse flere selvrisikoer: 

For håndværktøj og køreplader med en værdi på kr. 0 – 15.000 kr. er selvrisikoen kr. 2.000,- kr. 

For øvrigt materiel: 

Selvrisikogruppe 

A 

B 

C 

E 

F 

G 

H 

Tab/kr. 

0-15.000 

15.001-60.000 

60.001-100.000 

100.001-200.000 

200.001-350.000 

350.001-500.000 

500.001 og derover 

Selvrisiko/kr. 

5.000,- 

8.000,- 

15.000,- 

22.000,- 

30.000,- 

35.000,- 

42.000,- 

Gældende forsikringscertifikater kan findes på www.gsv.dk 

I forbindelse med leje af materiel, skal du være opmærksom på, at forsikringen IKKE dækker erhvervsansvar. Dvs. når maskinen ikke er i brug som køretøj, 
men som arbejdsredskab. Vi anbefaler, at du kontakter dit nuværende forsikringsselskab for at sikre, at dette ansvar er forsikret. 
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