
 

  

 

Forsikringsbilag til materielforsikring via Ikano Bank 

Policenr. 640-73773 

 

Forsikringsformidler  

Ikano Bank, Filial af Ikano Bank (Publ), Sverige  

CVR 28148321 

 

Forsikringsgiver 

Tryg Forsikring A/S 

CVR 24260666 

 

Spørgsmål til forsikringen – kontakt forsikringsformidler 

Ikano Bank  

Tlf. 43556755 

kundesupport@ikano.dk 

 

Det er en forudsætning for dækning, at der på skadetidspunktet foreligger en aktiv 

finansieringsaftale inkl. forsikring på materiellet via Ikano Bank. 

 

Forsikringen dækker 

 

 Maskinkasko – All Risk 

 Brand 

 Vand 

 Tyveri 

 

Forsikringssted 

Overalt i Danmark (inkl. Færøerne og Grønland), Sverige, Norge samt Tyskland. 

For bærbart udstyr – hele Verden. 

 

Særlige fordele 

 

 Nyværdierstatning på fabriksnyt rullende materiel i 12 måneder 

 Stationært materiel kan forsikres til nyværdi uanset alder 

 Afsavns- og aftaleydelsesdækning på rullende materiel  

 Dækning for indefra kommende skade i op til 15 år 

 Dækning for ekstraordinære udgifter i forbindelse med skade 

 Transportdækning 

 

Forsikringspræmie 

Præmien og evt. afgifter og bidrag opkræves og betales via finansieringsaftalen. 

 

Bemærk – omkring ansvarsforsikring – herunder 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. 

 

Dette dokument forbedrer-, udvider- eller ændrer ikke dækningen på nævnte  

forsikringsaftale og police – nævnte oplysninger er generelle oplysninger.  

De nærmere betingelser for dækning og undtagelser fremgår af policen og af de for 

policen til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, der udleveres af 

forsikringsformidler ved indgåelse af forsikringsaftalen. 

Se i øvrigt de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser – Forsikringsbetingelser 

for materielforsikring 237-10. 

kundesupport@ikano.dk


 

  

 

Særlige betingelser (i tillæg til forsikringsbetingelserne for materielforsikring 237-10) 

Dækningsbeskrivelse 

Forsikringen dækker materiellet mod maskinkaskoskader (All Risk), brand-, tyveri- og 

vandskade i henhold til vedlagte forsikringsbetingelser 237-10, samt denne policeklausul, der 

går forud for nævnte forsikringsbetingelser. 

Efter 15. år reduceres dækning til alene udefrakommende skader – uden reduktion i præmien. 

 

Simpelt tyveri (begrænset dækning ved bærbart materiel – samt stationært materiel til primært 

indendørs benyttelse) 

For bærbart materiel – herunder eksempelvis fotoudstyr, bærbart IT – samt stationært 

materiel, der primært benyttes indendørs – gælder, at det ikke er omfattet af simpelt tyveri. 

Dvs., at det er en betingelse for dækning ved tyveri af nævnte, at det er sket alene ved 

indbrudstyveri fra forsvarligt aflukket og aflåst bygning eller lokale (svarende til sikringsniveau 

10) og der foreligger politirapport. 

Dog dækkes bærbart materiel ved indbrudstyveri fra køretøj (normalt betegnet som simpelt 

tyveri), når det kan konstateres, at indbrud (med synlig tegn på voldeligt opbrud) har fundet 

sted (politirapport påkrævet) 

Når bærbart materiel befinder sig i køretøj, er det en betingelse for forsikringens dækning, at 

det forsikrede materiel alene opbevares i aflåst bagagerum. 

Når køretøjet forlades for natten i tidsrummet kl. 20.00-07.00 er det endvidere en betingelse, 

at køretøjet står i aflåst garage (ikke parkeringshus eller garagekompleks eller lignende). 

 

Nyværdierstatning på fabriksnyt rullende materiel 

12 måneders nyværdierstatning fra kontraktdato på fabriksnyt rullende materiel ved 

genleasing. 

 

Stationært materiel kan forsikres til nyværdi uanset alder 

Det er en forudsætning, at forsikringssummen etableres til nyværdi. 

 

Afsavns- og aftaleydelsesdækning på rullende materiel 

Ved en dækningsberettiget skade på materiellet, dækkes dokumenterede udgifter til leje af 

tilsvarende materiel, indtil det skaderamte materiel er repareret, erstattet eller 

forsikringssummen er opbrugt. 

Forsikringen er tegnet som en førsterisikoforsikring, hvorved forstås, at der i skadetilfælde, vil 

blive ydet erstatning fuldt ud til det forsikrede beløb uden hensyn til om den samlede 

aftaleydelses værdi i skadeøjeblikket overstiger forsikringssummen. 

Forsikringen dækker med en sum på max. 50.000 kr. pr. skadebegivenhed pr. materiel, dog for 

mejetærskere max. 100.000 kr. pr. skadebegivenhed med max. dækning pr. dag 7.500 kr. 

 

Såfremt en tilsvarende materiel ikke lejes i skadeperioden, dækker forsikringen 

finansieringsydelsen for de forsikrede genstande, som efter en dækningsberettiget skade er 

ubrugelig og må til reparation. Erstatningen ydes max. i 6 måneder, regnet fra den dag, hvor 

skaden sker. Der ydes dog ingen erstatning for finansieringsydelser de første 3 uger efter 

skadedatoen. Forsikringen dækker med en sum på max. 50.000 kr. pr. skadebegivenhed pr. 

materiel. 

 

Dækning for indefra kommende skade i op til 15 år 

Forsikringen dækker indefra kommende skader op til materiellets 15. år. 

 

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 pr. materiel. 

 

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. 

Forsikringens løbetid og opsigelse og ændringer 

Forsikringen er en 1-årig forsikring, der automatisk fornyes for et år ad gangen. 

Opsigelse skal ske via forsikringsformidler. 

Der kan til enhver tid varsles ændringer, forsikringsydelse og selvrisiko. 

 

Ophør 

Forsikringsaftalen ophører automatisk ved finansieringsaftalens udløb. 

 

Erstatningsudbetaling 

Ved totalskade dækket under denne forsikring sker erstatningsudbetalingen direkte til 

forsikringsformidler. 

Ved partiel skade dækket under denne forsikring sker erstatningsudbetalingen til reparatøren. 

 

Regres 

Ved erstatning som følge af skader, der ikke er omfattet af forsikringen, har Tryg 

regresmulighed for udbetalte erstatningsbeløb hos sikrede. 

 

Forsikringsformidling 

Forsikringsformidleren tegner denne forsikring på vegne af Tryg – og kan opkræve gebyr herfor.  

  

Kontaktinformation 

 

Ved skade – kontakt 

Tryg 

https://tryg.dk/erhverv/anmeld-skade (primær) 

Tlf. 44206140 (husk policenr. – se forside) 

 

Anmeld som udgangspunkt altid skaden online (primær/prioriteres) – så hører du fra Tryg 

hurtigst muligt. 

 

Klagemuligheder 

Ikano Bank 

Tlf. 43556755 

kundesupport@ikano.dk 

 

Videregivelse af oplysninger 

Ved tegning af denne forsikring skal vi gøre opmærksom på, at vi sender oplysninger til Tryg – 

herunder CVRnr., firmanavn og kontraktnr. – til brug for afregning af forsikringspræmie og 

skadebehandling. For nærmere information vedrørende Tryg’s persondatapolitik, se venligst 

tryg.dk. 
 

Erstatningsopgørelse (erstatning kan aldrig overstige forsikringssummen) 

Ved totalskade 

For rullende materiel gælder; 

 Nyt materiel Nyværdierstatning de første 12 måneder fra kontraktdato  

  (efter 12 måneder erstattes til dagsværdi) 

 Brugt materiel Dagsværdierstatning 

 

For stationært materiel gælder; 

 Nyt materiel Nyværdierstatning 

 Brugt materiel Dagsværdierstatning 

 

Ved fravalg af genanskaffelse 

Såfremt totalskadet materiel ikke ønskes genanskaffet efter totalskade erstattes til restværdi 

(dog max. dagsværdi) 

https://tryg.dk/erhverv/anmeld-skade
mailto:kvalitet@tryg.dk
file://///TvgCcd001/Common1/INDU/UW%20Property%20-%20RM%20-%20Auto%20-%20Transport/Leasing/KUNDER/IKANO%20BANK/Forsikringsbilag/kundesupport@ikano.dk


 

  

 

 

Ved partiel skade erstattes reparationsudgiften. 

Selvrisiko og moms 

Selvrisiko og moms fratrækkes alle erstatningsudbetalinger. 

Bemærk – skader under selvrisikobeløbet skadebehandles ikke på policen og skal således ikke 

anmeldes. 

 

IT-udstyr   2.500 kr. 

Bærbart IT og elektronisk udstyr  2.500 kr. 

Vare- og kaffeautomater og lignende 5.000 kr. (10.000 kr. ved nyværdi over 1.000.000 kr.) 

Kopi/print   2.500 kr. 

Trucks/lifte   5.000 kr. 

Entreprenør/landbrug inkl. tilbehør 10.000 kr. 

Golfvogne/segways  5.000 kr. (10.000 kr. ved nyværdi over 1.000.000 kr.) 

Industrivaske- og rensemaskiner 5.000 kr. 

Mobile tankstationer  10.000 kr. 

Foto- og AV-udstyr  5.000 kr. (ved tyveri fra køretøj 30% af skaden (dog min. 20.000 

kr.)) 

Industri- og produktionsmaskiner 10.000 kr. 

Stablere, el- og pallevogne 5.000 kr. 

Bådstativer   5.000 kr. 

Trailere   5.000 kr. (selvrisiko 10.000 kr. for trailere over 100.000 kr.) 

Medico/healthcare  5.000 kr. 

Møbel- og kontorinventar  2.500 kr. 

Øvrigt materiel  5.000 kr. (kan ikke nytegnes) 


