
Forsikring 
Industri & Transport

•   Maskinkasko – All Risk, brand, vand, tyveri (begrænset dækning ved  
 simpelt tyveri)

•  Dækning overalt i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland), Sverige,   
 Norge samt Tyskland

•  Udstyret må højest være 10 år/6.000 timer på indtegningstidspunktet –  
 regnet fra udstyrets produktionsår (herefter dækker forsikringen alene  
 for udefrakommende skader)

•  Dækning for indefrakommende skade i op til 10 år/10.000 timer –   
 herefter reduceres dækning til alene udefrakommende skader  
 (dvs. All Risk-dækning bortfalder)

•  Nyværdierstatning på fabriksnyt selvkørende materiel i 12 måneder  
 (dog max. anskaffelsessum/købesum)

•  Nyværdierstatning på fabriksnyt stationært materiel  
 (dog max. anskaffelsessum/købesum)

•  Dækning for ekstraordinære udgifter i forbindelse med skade

•  Udlejning

•  Transportdækning

•  Selvkørende materiel op til 4.000 kg skal monteres med en af    
 Tryg godkendt GPS-satellit-alarm og være tilsluttet en døgnbemandet  
 kontrolcentral på gerningstidspunktet. Fabriksmonterede GPS-   
 systemer i materiel, som kan aktiveres ved forespørgsel, accepteres   
 som godkendt.

Maskinkasko
Leasing/Leje
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Her er en kort beskrivelse af vores materielforsikring.  
Ved skader gælder din forsikringsaftale og de forsikringsbetingelser, du får udleveret ved din finansieringspartner ved 
indgåelse af aftale. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forsikringen er en materielforsikring. 

 

Hvad dækker den ikke? 

Her er eksempler på ting, forsikringen ikke 
dækker: 

Forsikrede genstande anbragt på søfartøjer 
eller skibe, medmindre særlig aftale foreligger, 
porcelæn eller lignende materiale, drivremme, 
tovværk, bånd, slanger, bøjelige rør, kabler, 
wirer eller ikke metalliske foringer, medmindre 
sådant tab eller beskadigelse er en direkte 
følge af brand, lynnedslag, eksplosion, orkan, 
uvejr eller anden udefra kommende årsag - 
eller direkte hidrører fra tyveri af hele det 
maskineri, i hvilket sådanne genstande udgør 
en integrerende bestanddel. 

Ansvarsskader af enhver art. 

Alle undtagelser står i forsikringsbilag/ 
forsikringsbetingelserne. 

 Hvad dækker den? 

Dækninger 
Materielforsikringen kan dække: 

- Maskinkasko – All Risk
- Brand
- Vand
- Tyveri
- Ekstraordinære udgifter
- Transportdækning
- Montagedækning (subsidiær)
- Udlejning
- Kørselskasko

Alle dine valgte dækninger fremgår af dit 
forsikringsbilag/forsikringsbetingelserne. 

Er der begrænsninger? 

Her er eksempler på skader, forsikringen ikke 
dækker:  

- Spild, svind og slitage
- Forsætlig skade
- Grov uagtsomhed
- Tilsigtet overbelastning
- Driftstab
- Ukyndighed under udførelse

Alle undtagelser står i 
forsikringsbilag/forsikringsbetingelserne. 

http://www.tryg.dk/
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Hvilke forpligtelser har jeg? 

Når der sker en skade  
Når der sker en skade, skal vi anerkende din erstatningspligt og godkende dit erstatningskrav, 
før du kan få skaden dækket.  
- Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang.
- Du skal melde tyveri og hærværk til politiet straks.
- Anmeld skaden hurtigst muligt til os på tryg.dk eller 4420 6140.
- Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne beskadigede ting, før vi har godkendt det.
- Du skal medvirke til at reetablere skaden eller tabet, som din virksomhed har ansvaret for.

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen opkræves og betales via din finansieringspartner. 

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen træder i kraft den dag, du har aftalt med din finansieringspartner. 
Forsikringen gælder for et år ad gangen, medmindre andet står i forsikringsaftalen. Forsikringen forlænges 
automatisk for yderligere et år, medmindre den opsiges inden.  

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned før, forsikringsperioden udløber. 
Opsigelse kan kun ske via din finansieringspartner.  

Hvor er jeg dækket? 

Forsikringen gælder i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland), Sverige, Norge samt Tyskland. 
For bærbart udstyr – hele Verden. 

http://www.tryg.dk/
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Forsikringsbilag til materielforsikring ved Nordea Finance 

Tryg Forsikring A/S, CVR 24260666 

Policenr. 645-5136 (tidligere 64073741)

Forsikringsgiver  

Forsikringsformidler Nordea Finance Equipment, Filial af Nordea Finance AS, Norge, CVR 28483325 

Det er en forudsætning for dækning, at der foreligger en ikraftværende finansieringsaftale inkl. forsikring via Nordea 
Finance. 

Forsikringen dækker 

 Maskinkasko – All Risk
 Brand
 Vand
 Tyveri (begrænset dækning ved simpelt tyveri)

Forsikringssum 
Forsikringen er tegnet med udgangspunkt i udstyrets anskaffelsessum/købesum på tidspunktet for indgåelse af 
finansieringsaftalen og hverken nyværdi – eller dagsværdierstatning kan overstige dette beløb.  

Forsikringssted 
Overalt i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland), Sverige, Norge samt Tyskland. For bærbart udstyr – hele Verden. 
Forsikringen dækker maksimalt op til kr. 20 mill. per forretningssted. Forsikringen dækker udstyr som ved finansierings-
aftalens indgåelse højst er 10 år gammelt regnet fra produktionsåret og max. har kørt 6.000 timer.  
For materiel med en anskaffelsessum over kr. 10 mill. pr. enhed, skal anmeldelse heraf foretages til Tryg inden dækning – 
og først når dækningstilsagn foreligger, vil materiellet være omfattet af forsikringen. 

Særlige fordele 

 Nyværdierstatning på fabriksnyt selvkørende materiel i 12 måneder (dog max. anskaffelsessum/købesum)
 Nyværdierstatning på fabriksnyt stationært materiel (dog max. anskaffelsessum/købesum)
 Dækning for indefrakommende skade i op til 10 år/10.000 timer (hvad der måtte komme først)
 Dækning for ekstraordinære udgifter i forbindelse med skade
 Transportdækning

Selvrisiko pr. materielenhed pr. skade 
• Automater (vare-.mad- og drikkeautomater) 2.500 kr.
• Kontor/IT 2.500 kr. 
• Foto-, AV- og landmålerudstyr 5.000 kr. (ved tyveri gælder dobbelt selvrisiko) 
• Trailere 5.000 kr.  (ved tyveri gælder dobbelt selvrisiko) 
• Entreprenør & Landbrug* 10.000 kr.  (ved tyveri gælder dobbelt selvrisiko eller 20%) 
• Øvrigt materiel 10.000 kr. (ved tyveri gælder dobbelt selvrisiko) 

GPS-sporingsenhed ikke aktiveret ved tyveri 20% af skaden (dog min. 20.000 kr.) 

Indefrakommende skader: 
Fra 6.000 timer (op til max. 10.000 timer/10 år) 30% af skaden (dog min. 10.000 kr./max kr. 30.000) 
Brugt udstyr: De første 250 timer efter levering 30% af skaden (dog min. 10.000 kr./max kr. 30.000) 

*Bemærk
Selvkørende materiel op til 4.000 kg skal monteres med en af Tryg godkendt GPS-satellit-alarm.
Alarmen skal være aktiv samt tilsluttet en døgnbemandet kontrolcentral på gerningstidspunktet. Alarmsystemet skal være
CE-godkendt og forsynet med back-up batteri til mindst 12 timers funktion. Forsikringstager skal på Trygs anmodning til
enhver tid kunne oplyse, hvilken kontrolcentral systemet er tilknyttet.

I tilfælde af tyveri, hvor ovenstående ikke er opfyldt, gælder 20% selvrisiko beregnet af skaden (dog min.  20.000 kr.). 

Fabriksmonterede GPS-systemer i materiel, som kan aktiveres ved forespørgsel accepteres som godkendt. 
Krav til montering af GPS-systemer er gældende for aftaler indgået efter 01.06.2020. 

http://www.tryg.dk/
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Bemærk – omkring evt. kørsels- og erhvervsansvarsforsikring 
Denne forsikring dækker ikke ansvar af nogen art – herunder kørsels- eller erhvervsansvar ved eksempelvis brug af 
rullende materiel – herunder landbrugs- og entreprenørmaskiner – og vi anbefaler derfor, at du kontakter dit  
forsikringsselskab med henblik på at få afdækket dette ansvar. 

Særlige betingelser 

Nyværdierstatning på fabriksnyt selvkørende materiel 
12 måneders nyværdierstatning fra kontraktdato på fabriksnyt selvkørende materiel ved genleasing/finansiering. 

Nyværdierstatning på fabriksnyt stationært materiel 
Nyværdierstatning fra kontraktdato på fabriksnyt stationært materiel ved genleasing/finansiering. 

Dagsværdierstatning  
På øvrigt materiel, brugt materiel, selvkørende materiel efter 12 måneder eller ingen genleasing/finansiering erstattes til 
dagsværdi.  

Ved partiel skade erstattes reparationsudgiften. 

Dækning for indefrakommende skade i op til 10 år 
Forsikringen dækker indefrakommende skader op til materiellets 10. år jf. materiellets produktionsår, dog max. 10.000 
timer (hvad der måtte komme først). 
Efter 10. år /10.000 timer reduceres dækning til alene udefrakommende skader – uden reduktion i præmien. 

Brugt materiel (alt andet end fabriksnyt) 
Brugt materiel må ved indtegningen være max. 10 år jf. materiellets produktionsår/max. 6.000 timer. 
Det er en forudsætning for indtegning og dækning, at det brugte materiel, er vedligeholdt – herunder renoveret og serviceret 
efter materiellets anvisninger og forskrifter (skal kunne dokumenteres ved en servicerapport i forbindelse med skade) – og 
der kan gøres fradrag for slid og ælde. 

Ekstraordinære udgifter 
Forsikringen er udvidet til at dække ekstraordinære udgifter som f.eks. over-, nat- og helligdagsarbejde samt luft- og 
ekspresfragt. Forsikringen dækker med en sum på max. 50.000 kr. pr. skadebegivenhed. 

Transportdækning 
Forsikringen er udvidet til at dække, når det forsikrede, er under transport, enten på egne hjul/bælter, under bugsering 
eller med skib, jernbane, blokvogn og lignende. 

Simpelt tyveri  
Bærbart materiel (f.eks. fotoudstyr, IT- og kommunikationsudstyr m.m.) samt stationært materiel primært til indendørs 
benyttelse er ikke dækket ved simpelt tyveri.  
Dækning for tyveri forudsætter, at det er indbrudstyveri fra forsvarligt aflukket og aflåst bygning, lokale eller køretøj* samt 
en politirapport. *materiellet skal være opbevaret i aflåst bagagerum, eller afdækket, så det ikke er synligt udefra.

Forsikringen dækker dog ikke tyveri fra køretøj i tidsrummet kl. 20.00-07.00. Hvis materiel alligevel har været opbevaret i 
køretøjet mellem kl. 20.00-07.00 og tyveriet konstateres uden for dette tidsrum, betragtes tyveriet som værende sket 
mellem kl. 20.00-07.00 – med mindre det modsatte kan bevises. 

For tyveri fra container gælder, at det er en forudsætning for dækning, at containeren har været aflåst jf. gældende standard 
ved Forsikring & Pensions Sikringsguiden (prøvet efter SSF 1051 med minimumklassifikationen ”klasse 5”). 

Forsikringsydelse 
Forsikringsydelsen og evt. afgifter opkræves og betales via finansieringsaftalen. Forsikringsydelsen indekseres årligt. 
Der kan til enhver tid varsles ændringer, forsikringsydelse- og selvrisiciforhøjelser.  

Forsikringens løbetid og opsigelse 
Forsikringen er en 1-årig forsikring, der automatisk fornyes for et år ad gangen. 
Opsigelse skal ske via Nordea Finance. Nordea Finance kan opsige forsikringen uden varsel. 

Ophør 
Forsikringsaftalen ophører automatisk ved finansieringsaftalens udløb. 

http://www.tryg.dk/
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Erstatningsudbetaling 
Ved totalskade dækket under denne forsikring sker erstatningsudbetalingen direkte til Nordea Finance. 
Ved partiel skade dækket under denne forsikring sker erstatningsudbetalingen til reparatøren.  
Selvrisiko betales af Lejer/Køber. Moms i forbindelse med skade opkræves ved Nordea Finance. 

Regres 
Ved erstatning som følge af skader, der ikke er omfattet af forsikringen, har Tryg regresmulighed for udbetalte 
erstatningsbeløb hos sikrede. 

Forsikringsformidling 
Nordea Finance formidler denne forsikring på vegne af Tryg – og Nordea Finance kan modtage andel af den 
forsikringsydelse, som betales af Lejer/Køber. 

Kontaktinformation 

Spørgsmål til forsikringen – kontakt  
Nordea Finance kundeportalen via nordeafinance.dk  kundeservice.dk@nordeafinance.dk  Tlf. 7022 9033 

Ved skade – kontakt 
Tryg Forsikring A/S tryg.dk/erhverv/anmeld-skade/losore  ieskade@tryg.dk Tlf. 4420 6140 

Klagemuligheder 
Hos Tryg Forsikring A/S kvalitet@tryg.dk

Dette dokument forbedrer-, udvider- eller ændrer ikke dækningen på forsikringsaftale og police. Oplysningerne er 
generelle. De nærmere betingelser for dækning og undtagelser fremgår af de for policen til enhver tid gældende 
forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne går forud for øvrige angivne oplysninger. 

De til enhver tid gældende forsikringsbetingelser – Forsikringsbetingelser MA1906, kan udleveres ved 
henvendelse til Nordea Finance. 

http://www.tryg.dk/
mailto:kundeservice.dk@nordeafinance.dk
https://tryg.dk/erhverv/anmeld-skade/losore
mailto:ieskade@tryg.dk
mailto:kvalitet@tryg.dk
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