Responsum nr. 3122 af 22. sept. 1995

03.06.2009

En gartner, A, havde tegnet en erhvervsansvarsforsikring i forsikringsselskabet,
B.
Efter forsikringsvilkårenes par. 3 dækkede forsikringen ikke ansvaret for bl.a.
- skade, der forvoldes ved ikke-kontraktmæssige egenskaber ved leverede ydelser/varer (par. 3 nr. c).
- skade på ting og dyr, som de sikrede har til lån, leje, opbevaring, benyttelse,
befordring eller af andre årsager har i varetægt (par. 3 nr. f).
- skade, der forvoldes på ting, der bearbejdes eller behandles af sikrede selv eller hans folk, eller som står i en sådan forbindelse med ting eller dyr, der bearbejdes/behandles, at der foreligger en nærliggende mulighed for tilføjelse af
skade (par. 3 nr. g).
Ved levering af en plantekasse hos en kunde, satte A plantekassen for hårdt på
gulvet, hvorefter der opstod en lille revne i kassen. Fra revnen var der langsomt
dryppet vand ud, hvilket resulterede i beskadigelse af et gulvtæppe.
Kunden rettede herefter et erstatningskrav mod A, som anmeldte kravet hos B.
B afviste at dække skaden under henvisning til at par. 3 f også omfatter følgeskader til de skader, der er nævnt i undtagelsen.
I den forbindelse spurgte A's advokat Assurandør-Societetet om følgende:
Hvis den sikrede i forbindelse med beskadigelse af en genstand, som er i den
sikredes varetægt, endvidere beskadiger andre genstande, er disse skader så
omfattet af undtagelsesbestemmelsen i par. 3 f ?
Assurandør-Societetet svarede følgende:
Beskadigelse af andre genstande som følge af beskadigelse af en genstand, som
er i den sikredes varetægt, er efter Assurandør-Societetets opfattelse ikke undtaget efter par. 3, litra f, i forsikringsbetingelserne.
Formålet med en varetægtsklausul er at undtage skader, der har relation til
virksomhedens almindelige driftsrisiko. Forsikringen dækker ansvaret for gen-
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stande, der tilhører tredjemand, men ikke for genstande, som sikrede har et tilhørsforhold til eller varetægt over. Sådanne genstande kan naturligt ligestilles
med sikredes egne ting, der ikke er omfattet af en ansvarsforsikring. Det er således i overensstemmelse med hensynene bag varetægtsklausulen at dække
skade på ting, som ikke er i sikredes varetægt, selvom skaden er en »følgeskade« af en beskadigelse af genstande i sikredes varetægt.
Societetet har ikke herved taget stilling til rækkevidden af de øvrige undtagelser
i par. 3, herunder om skaden er omfattet af par. 3, litra c og/eller litra g.
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