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A indleverede sin bil til omfattende istandsættelsesarbejde hos virksomheden B,
som foretager automobilreparationer. B havde tegnet virksomhedsforsikring hos
forsikringsselskabet C. I forbindelse med et indbrud i virksomheden, blev A's bil
anvendt som rambuk i et forsøg på med vold at åbne en gitterport. Efter det oplyste var formålet ikke at stjæle A's bil, men at skabe fri adgang til at stjæle en
anden bil, der befandt sig i værkstedet.
C afviste at være erstatningspligtig over for A.
Til brug for den for retten verserende sag har parterne spurgt AssurandørSocietetet om følgende:
Spørgsmål 1: Er sagsøgtes forsikringsbetingelser for virksomhedsforsikring - for
så vidt angår løsøreforsikringen - en blandt danske forsikringsselskaber almindeligt forekommende forsikring?
Spørgsmål 2: Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende spørges om pkt. 3.74
»Forsikringen dækker ikke Motordrevne køretøjer, der er registreringspligtige,
knallerter samt sø- og luftfartøjer, medmindre den forsikrede virksomhed erhvervsmæssigt fremstiller, reparerer eller forhandler sådanne genstande« er en
almindeligt forekommende klausul i sådanne forsikringer?
Spørgsmål 3: Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende spørges om denne
klausul - efter branchens opfattelse - i et tilfælde som det foreliggende, dvs.
hvor en kundes bil bliver udsat for hærværk/tyveriforsøg medens den er indleveret hos en autoreparatør, medfører, at kundens bil er dækket af løsøreforsikringen eller at denne ikke er dækket af løsøreforsikringen?
Assurandør-Societetet svarede:
Ad spørgsmål 1: Bestemmelserne i »forsikringsbetingelser for virksomhedsforsikring« svarer i det væsentlige til de bestemmelser, der gennem årene har været brugt af de fleste danske forsikringsselskaber.
Ad spørgsmål 2: Spørgsmålet kan besvares bekræftende.
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Ad spørgsmål 3: Skaden på bilen vil være dækket af en eventuel kaskoforsikring, jf. pkt. 3.73 i forsikringsbetingelserne.

fundet.

I modsat fald vil skaden være dækket af forsikringens indbrudstyveridækning,
jf. pkt. 5.10, hvis forsikringen indeholder en sådan dækning.
Skaden skal endvidere være sket som en følgeskade til et dækningsberettiget
indbrud, jf. pkt. 5.14, ligesom der ved fastsættelse af forsikringssummen skal
være taget højde for dækning af genstande for fremmed regning, jf. pkt. 3.72.
Det er ikke praksis at fortolke pkt. 3.74 indskrænkende således, at de registreringspligtige motorkøretøjer, der er omtalt i pkt. 3.74, alene er de, der tilhører
autoreparatøren. Kunders biler, der befinder sig på værkstedet, vil derfor også
være omfattet af forsikringens indbrudstyveridækning, hvis de ovennævnte betingelser er opfyldt.
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