Responsum nr. 3207 af 29. dec. 1997

02.06.2009

Til brug for en retssag ved Højesteret fremsendte parterne Rådet for Dansk Forsikring og Pension følgende forsikringsvilkår for kraner og andet entreprenørmateriel:
»7. Sikkerhedsforskrifter:
Der er en forudsætning for selskabets erstatningspligt:
1. At de forsikrede genstande passes og vedligeholdes omhyggeligt.
2. At de ved lov eller af offentlig myndighed givne forskrifter, hvis overholdelse
vil kunne forebygge eller begrænse skade på de forsikrede genstande overholdes.
3. At de af fabrikant, leverandør og forsikringsselskab givne anvisninger om de
for forsikrede genstandes betjening, benyttelse og vedligeholdelse (herunder opretholdelse af Teknisk vedligeholdelseskontrakt) ikke overtrædes eller tilsidesættes med forsikringstagerens eller hans ansvarlige medarbejderes vilje eller vidende.«
Parterne stillede herefter rådets Responsumudvalg følgende spørgsmål:
Spørgsmål 1:
Er det almindeligt, at der tegnes all risks forsikringer for kraner?
Spørgsmål 2:
Er det almindeligt, at all risks forsikringer for kraner indeholder en begrænsning
for så vidt angår grov uagtsomhed og/eller en bestemmelse med samme ordlyd
som pkt. 7.3., jfr. forsikringsselskabets forsikringsvilkår?
Spørgsmål 3:
Hvis spørgsmål 2 besvares bekræftende spørges: I hvilket omfang indeholder
selskabernes bestemmelser om grov uagtsomhed og/eller bestemmelser med
samme ordlyd som pkt. 7.3, jfr. forsikringsselskabets forsikringsvilkår, udtrykket
»forsikredes (eller sikredes) ansvarlige medarbejdere«. Spørgsmålet bedes be-
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svaret, dels med udgangspunkt i de i 1992 anvendte vilkår, dels med udgangspunkt i de for tiden anvendte vilkår.

Fejl! Henvisningskilde ikke
fundet.

Hertil udtalte Responsumudvalget følgende:
Ad spørgsmål 1:
Ved tegning af all risk-forsikringer på kraner tages der et hensyn til, hvilken type kran der er tale om samt kranens alder.
For så vidt angår kranens type, er det eksempelvis almindeligt, at der tegnes all
risk-forsikringer på mobil-kraner, hvorimod det ikke er almindeligt, at der tegnes
all risk-forsikringer på byggekraner.
Det er udgangspunktet, at der tegnes all risk-forsikringer på kraner af nyere dato. Det er derimod ikke almindeligt, at der tegnes all risk-forsikringer på kraner
af ældre dato.
Ad spørgsmål 2:
Det er almindeligt, at all risk-forsikringer indeholder en begrænsning for så vidt
angår grov uagtsomhed.
Det er ligeledes almindeligt, at all risk-forsikringer indeholder en begrænsning i
de tilfælde, hvor den forsikrede eller dennes ansvarlige medarbejder ikke har
fulgt de af fabrikant og leverandør givne anvisninger om de forsikrede genstandes betjening, benyttelse og vedligeholdelse.
Det forekommer, at all risk-forsikringer indeholder en begrænsning angående
tilsvarende givne anvisninger fra forsikringsselskabet for så vidt angår betjening
og benyttelse.
Ad spørgsmål 3:
Det er almindeligt, at man anvender udtrykket »forsikredes ansvarlige medarbejdere«. Dette udtryk er ikke ændret i perioden siden 1992.
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