
Værktøjsforsikring 

 

Tillæg til almindelige forsikringsvilkår LPDK-2001   

Særlige betingelser for værktøj og udstyr 

 

Følgende betingelser skal læses i forbindelse med ovenstående forsikringsvilkår. Såfremt 

tillægsdækningen er valgt, er denne tilføjelse gældende: 

 

Generelle betingelser 

Definitioner 

Klausul 1  

1.1 Værktøj og udstyr 

Værktøj og andet udstyr, der ejes eller leases af den forsikrede og transporteres eller 

befinder sig i det forsikrede motorkøretøj med henblik på brug eller anvendelse i 

forbindelse med den forsikredes forretning ud fra beskrivelsen der er tilknyttet kundens 

cvr-nr. 

 

Klausul 2  

2.1 Forsikringssum 

Den maksimale værdi af alt værktøj og udstyr, der ejes eller leases af den forsikrede og 

transporteres i det forsikrede køretøj er begrænset til 30.000 kr. for denne 

forsikringsdækning.  

 

Dækningsomfang 

Klausul 3 

3.1 Tyveridækning 

Forsikringen dækker tab af ovenstående værktøj eller udstyr ved tyveri fra det forsikrede 

køretøj. Det er en betingelse for dækning at der kan konstateres synligt opbrud på det 

forsikrede køretøj, samt at tyveriet anmeldes til politiet. 

 

Forsikringen dækker ikke  

Klausul 4  

4.1 Tyveri af værktøj og udstyr, dækkes ikke: 

• hvis tyveri sker under brug af værktøjet 

• hvis der ikke kan konstateres synligt opbrud af køretøj 

• selvrisiko i forbindelse med skade på det forsikrede køretøj 

• i tilfælde af tyveri af et forsikret værktøj eller udstyr der består af flere sammensatte 

dele, erstattes kun den del der er stjålet. 

 

Erstatning 

Klausul 5 

5.1 Erstatningsopgørelse 

Erstatning for værktøj og udstyr, der indgår i forsikringsdækningen, vil blive opgjort i 

henhold til gældende erstatningsprincipper ud fra det beløb, der er betalt ved købet, 

med 10% afskrivning for hvert år, varen er ældre end et år. Den maksimale afskrivning 

er 80%. Ved opgørelse af erstatning for tyveriet, tages beløbet på den oprindelige 

købsfaktura som udgangspunkt. Maksimal erstatning for værktøj er 30.000 kr. Herfra 

fratrækkes selvrisikobeløb. Dækningen er subsidiær, såfremt kunden er berettiget til 

erstatning fra anden forsikring. 

 

5.2 Dokumentationspligt 

Dokumentation skal fremsendes i form af kvittering, garantibevis mv., således at 

erstatning kan beregnes. 

 

Selvrisiko  

Klausul 6  

6.1 Selvrisiko ved tyveri. Der gælder i ethvert skadetilfælde en selvrisiko på 1.000 kr.  



Sikkerhedsforskrifter 

Klausul 7   

7.1 Sikkerhedsforskrifter 

• Forsikrede skal træffe rimelige foranstaltninger, som har til formål at forhindre eller 

begrænse skader 

• Den forsikrede skal træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at genstandene 

opbevares sikkert i det forsikrede køretøj 

• Den forsikrede skal anmelde tyveri til politiet. 


