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1. Generelt 

De generelle forsikringsbetingelser er gældende fra 1. marts 2023 og erstatter fra denne dato 

alle tidligere forsikringsbetingelser. 

Medmindre andet er skriftligt aftalt, finder nedenstående betingelser anvendelse for alle 

indgåede lejeaftaler og rammeaftaler der indgås med GSV Materieludlejning A/S. 

I det følgende betegnes kunder som Lejer og GSV Materieludlejning A/S som Udlejer. 

Udlejer sørger for at alt materiel er forsikret i lejeperioden. Lejer er forpligtet til at betale et 

risikotillæg til udlejer på 7 % af bruttolejeprisen, som specificeres særskilt på Udlejers faktura. 

Forsikringen dækker skader på forsikrede genstande ved pludselige og uforudsete hændelser, 

forsikringen dækker ikke de i afsnit 4. beskrevne punkter. Yderligere omfatter 

forsikringsdækningen den lovpligtige motoransvarsforsikring jf. færdselsloven for selvkørende 

materiel. 

2. Anmeldelse 

Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at alle former for begivenheder/skader 

meddeles skriftligt til Udlejer straks efter opdagelse med angivelse af skadesårsag/sted/dato 

mm. og sendes til forsikring@gsv.dk. Undladelse af at give meddelelse og/eller de nødvendige 

oplysninger udløser erstatning for det fulde tab.  

I tilfælde af brand, tyveri, hærværksskader og lign. Skal dette straks og indenfor 24 timer efter 

opdagelse anmeldes til politiet for at være dækket af forsikringen. Det er en forudsætning for 

forsikringsdækning, at kvittering for anmeldelse til politiet bliver afleveret til Udlejer.  

2.1 Beregning af tab:  

- Ved tyveri og totalskade beregnes tabet svarende til nyværdi, når materiellet er mellem 

0-5 år gammelt.  

- Er materiellet mere end 5 år gammelt beregnes efter dagsværdi.  

3. Selvrisiko 

Lejer hæfter med en selvrisiko for alle typer dækningsberettigede skader på Udlejers materiel 

efter nedenstående tabel, beregnet ud fra værdien af det samlede konstaterede tab pr. 

genstand. Bemærk at flere forsikringsbegivenheder på samme materiel vil udløse flere selvrisici. 

Nedenstående selvrisici reguleres årligt. 

3.1 Selvrisiko ved motoransvar (skade på tredje part) 

Kr. 15.749, - pr. begivenhed.  

Selvrisiko pristalsreguleres årligt, efter Udlejers forsikringsselskabs betingelser. 
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3.2 Selvrisiko i forbindelse med kasko på materiel 

Selvrisiko opgøres pr. skade i henhold til nedenstående. 

For skader op til kr. 5.000 betales skadens fulde pris. 

For skader mellem kr. 5.000 – 20.000 betales altid kr. 5.000 i selvrisiko. 

For skader over kr. 20.000 betales en selvrisiko på 25% af skaden, dog max kr. 200.000. 

Gældende forsikringscertifikater kan findes på www.gsv.dk. 

4. Forsikringen dækker ikke: 

I forbindelse med leje af materiel, skal Lejer være opmærksom på, at forsikringen IKKE dækker 

erhvervsansvar. Dvs. når maskinen ikke er i brug som køretøj, men som arbejdsredskab. Udlejer 

anbefaler, at Lejer kontakter sit nuværende forsikringsselskab for at sikre, at dette ansvar er 

forsikret. 

Tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande, som skyldes forsætlig handling, grov 

uagtsomhed eller anden misligholdelse fra Lejers side er IKKE forsikringsdækket, og dækkes 

derfor fuldt ud af Lejer hvorfor Lejer opfordres til at tegne forsikring der dækker øvrige skader. 

Følgende er ej heller dækket af forsikringen: 

- Skader som sker over tid og/eller som skyldes, at materiel overbelastes eller ikke 

anvendes efter deres bestemmelse eller konstruktion, herunder kørsel i alle former for 

vand og saltholdige miljøer. 

- Materiel benyttet på pramme, skibe eller andre fartøjer. 

- Driftstab, tidstab, avancetab, eller andre indirekte tab, ej heller skader på Lejers eller 

tredjemands ting, person, ejendom.  

- Lejers transport af materiel når Lejer selv forestår denne.  

- Bortkommet materiel. 

- Hærværksskader der udelukkende rammer ruder/glas. 

- Graffitihærværk. 

- Punkteringer og skader der alene rammer hjul, dæk og bælter.  

Omfatter forsikringen ikke den forvoldte skade på det lejede materiel, er Lejer forpligtet til at 

betale fuld erstatning til Udlejer.  

Kan der ikke foretages en sikkerhedsmæssig acceptabel reparation af materiellet, forbliver 

ejendomsretten til dette hos Udlejer, og erstatningen reduceres med skrotværdien for det 

beskadigede materiel.  

5. Ændringer 

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre nærværende ”Generelle forsikringsbetingelser“ uden 

varsel. Forsikringsbetingelser på www.gsv.dk går forud for alle trykte forsikringsbetingelser. 

Nyeste opdatering af forsikringsbetingelser vil altid være tilgængelige på Udlejers hjemmeside. 

http://www.gsv.dk/

