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Uddrag af DVTK’s Erhvervsansvarsforsikring. 
   Dato 18. marts 2022 

Ansvarsforsikring Alm Brand 

 
(Ved tvivl, se hele policen samt betingelser) 

 
Forsikringstager 
Dansk Veteran Traktor Klub, Lanstigvej 1, 8882 Fårvang - CVR-nr. 18710870 
 
Maksimal dækning 
Samlet dækker forsikringen højst 10.000.000 kr. pr. år. 
Der er valgt identisk maksimal dækningssum for policen. Dækningssummen gælder både som 
maksimal sum pr. år og som maksimal sum pr. skade. 
Der er angivet dækningssummer pr. skade og pr. år ud for hver enkelt dækning på policen. Hvis der 
alene er anført én dækningssum, betyder det at summen både er gældende pr. år og pr. skade. 
Motoransvar: Ved sikredes brug af uindregistrerede motorkøretøjer som køretøj, dækkes 
erstatningsansvar med de summer, der er gældende efter færdselsloven. 

Forsikringen gælder for 
I kraft-/ændringsdato Policen træder i kraft den 18. marts 2022. 
Denne police erstatter en eventuel tidligere udstedt police. 
Policen er oprettet ifølge aftale med forsikringstager og Alm. Brand Forsikring A/S. 
Virksomhedsoplysninger Idrætsklub Veteran traktor klub med ca. 50 årlige arrangementer. 
Salg af mad- og drikkevarer, sportstøj og udstyr. 
Ansatte (i heltid) Gruppe Antal Område 
Entreprenørarbejde 1,0 Danmark, på 
forsikringssted 
Medlemmer Der er registreret i alt 3600 for virksomheden 
Omsætning ekskl. moms og afgifter. Danmark 1.000.000 kr. 

Forsikringen dækker 
Erhvervsansvar Inklusive forureningsansvar. 
Dækker op til 10.000.000 kr. pr. år 
Se betingelsesafsnit 100 
Fareafværgelse Dækker op til 2.000.000 kr. pr. år. Se betingelsesafsnit 20, punkt 3 
Motoransvar Dækker motoransvar for indtil 1 uindregistreret traktor eller arbejdsmaskine. 
Se betingelsesafsnit 190 
Produktansvar Dækker op til 10.000.000 kr. pr. år. Se betingelsesafsnit 400 

Selvrisiko 
Den generelle selvrisiko er på 2.094 kr. 

For dækningen Erhvervsansvar gælder der kun selvrisiko ved tingskader 
I følgende tilfælde gælder der en særlig selvrisiko 
Produktansvar 5.585 kr. 

Generelle oplysninger 
- Alle anførte summer og selvrisici gælder for 2022. 
- Indeksering sker hvert år i henhold til betingelserne. 
- Hovedforfald 1. maj. 
- Policen betales helårligt. 
Aftaleperiode 
- Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode. 
Moms 
- Er det muligt på skadedagen at modregne moms og andre afgifter i regnskabet med Skat, 
fastsættes erstatningen uden moms og eventuelle andre afgifter. 
Forsikringsbetingelser 
- For policen gælder Alm. Brands forsikringsbetingelser nr. 2801 Ansvarsforsikring. 
 
Fortsættes 

 



 

2 
 

Særlige forhold 
Særlige forhold der gælder for hele forsikringen 
Myndighedsgodkendelse påkrævet. 
Forsikringen dækker kun, hvis sikrede iagttager og overholder krav fra den relevante 
myndighed, for den pågældende aktivitet, herunder, at sikrede sørger for at indhente 
politigodkendelse for aktiviteter, hvor det er påkrævet. 

Særlige forhold 
Traktorkørsel ved optog og konkurrencer omfattet 
Uanset policen i øvrigt, gælder følgende: 
Indenfor policens generelle vilkår, er forsikringen udvidet til at omfatte motoransvar for 
uindregistrerede traktorer og motorredskaber i forbindelse med kørsel i optog. 
Ved sikredes brug af uindregistrerede traktorer og motorredskaber som køretøj, på 
færdselslovens område dækkes erstatningsansvar med de summer, der er gældende efter 
færdselsloven. Uden for færdselslovens område, gælder den maksimalsum, der er nævnt på 
policen for Erhvervsansvar. 
Det er en forudsætning for dækning, at myndighedskrav iagttages og overholdes, herunder 
at der for aktiviteter, hvor politigodkendelse er påkrævet, indhentes en sådan. 
Policen dækker også ved arrangementer med pløjning, roeoptagning græsensilering og andet 

landbrugsarbejde, samt ringridning og præsentation i ring ved træf, hvor foreningen er vært. 

Her dækkes dog udelukkende uden for færdselslovens område. 

Motoransvarsdækningen er subsidiær dækning til traktorens eventuelle 
motoransvarsforsikring. 
Skade på traktorførere er ikke omfattet af forsikringen. 
Kørsel til og fra et arrangement er ikke omfattet af denne dækning. 
Uanset antal uindregistrerede traktorer på policen, omfattes de traktorer og 
motorredskaber, som medlemmerne benytter ved klubbens arrangementer. 
Forsikringssteder: 
Udover det i policen nævnte forsikringssted, er det noteret at de årlige arrangementer, kan 
foregå på andre adresser. 
Det er dog en forudsætning for såvel præmieberegningen som forsikringsdækning, at 
arrangementerne udelukkende finder sted i Danmark. 
Bortkomst og tyveri er undtaget. 
Forsikringen omfatter ikke sikredes ansvar for tab eller skade, der er opstået ved bortkomst 
eller tyveri. Se også forsikringsbetingelserne afsnit 100, punkt 2.1.2 og 2.1.3. 
Erhvervsansvar 
Fyrværkeriafbrænding er undtaget 
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade, der er opstået i forbindelse med affyring af 
fyrværkeri. 
Skade på benyttede områder er undtaget. 
Forsikringen dækker ikke skade på det benyttede område, herunder vejbelægning, 
beplantning, indhegning, installationer og bygninger. 
Se også forsikringsbetingelserne afsnit 100, punkt 2.1.2 og 2.1.3. 
Produktansvar 
Dækningsomfang for produktansvar 
Dækningen omfatter: 
a. Lejlighedsvis detailsalg direkte til forbruger af produkter, der er fremstillet af andre, og 
som indgår som en naturlig del af virksomhedens art, når den årlige omsætning herfor ikke 
overstiger 1.000.000 kr., eller 
b. Kantine- og kiosksalg til egne medarbejdere og lejlighedsvist til gæster, eller 
c. Egne fremstillede produkter, der fremstilles i forbindelse med aktiviteter, der er naturligt 
led i uddannelse, terapi, håndarbejde eller lign., når den årlige omsætning herfor ikke 
overstiger 1.000.000 kr. 
Denne dækning omfatter ikke virksomheder, hvis hovederhverv er forhandling, fremstilling 
eller lign. 


