Responsum nr. 3433 af 6. november 2008
Sagen vedrører dækningsomfanget på en sædvanlig kaskoforsikring.
Spørgsmål 1:
"Er det muligt at fastslå omfanget af en "sædvanlig" kaskoforsikrings dækning, når der ikke er aftalt
særlige udvidelser eller indskrænkninger i forsikringens dækning, og i bekræftende fald bedes dette
omfang beskrives."
Spørgsmål 2:
"Det bedes besvaret, om der uden særskilt aftale herom, er dækning for skader sket ved transport uden
for Danmark, når der er aftalt sædvanlig kaskoforsikring."
Spørgsmål 3:
"Dækker en kaskoforsikring på en personvognstrailer,
omstændigheder, uden særlig vedtagelse
a.
b.
c.

der

beskadiges

ved

udefrakommende

skade på gods, der transporteres på traileren
hjemtransport af gods, der transporteres på traileren
hjemtransport af traileren.

Såfremt a, b eller c besvares bekræftende ønskes det oplyst, om det ville være et sædvanligt vilkår, at
hjemtransport først sker efter accept og nærmere retningslinjer for udlejer/forsikringsgiver."
Forsikring & Pensions svar på spørgsmål 1-3
Forsikring & Pension har ved besvarelsen af de stillede spørgsmål lagt til grund, at svaret vedrører en
situation, hvor der er tegnet sædvanlig kaskoforsikring, der omfatter den i sagen aktuelle
personvognstrailer til ikke-erhvervsmæssig brug også ved en skade sket i udlandet.
Spørgsmålene kan på den baggrund besvares samlet på følgende måde:
1.

2.

3.

Skade på gods, der transporteres på traileren, vil ikke være omfattet af kaskoforsikringen for
traileren. Der vil således kun være dækning for skade på godset, såfremt dette er særskilt forsikret
for skader under transport (spørgsmål 3a).
Kaskoforsikringer, der omfatter personvognstrailere, indbefatter normalt en særlig redningsforsikring
i kraft af det såkaldte "røde kort". Hjemtransport af den beskadigede trailer er omfattet af
redningsforsikringen (spørgsmål 3c).
Da godset som nævnt under pkt. 1 ikke er omfattet af den tegnede kaskoforsikring, vil godset derfor
heller ikke være omfattet af den under pkt. 2 nævnte særlige redningsforsikring (spørgsmål 3b).

Advokaten har efterfølgende stillet følgende supplerende spørgsmål:
Spørgsmål 4:
"Idet det ikke fremgår af aftalen indgået mellem sagsøger og sagsøgte, hvorvidt der er aftalt, at
forsikringen ligeledes dækker i udlandet, bedes det besvaret, hvorvidt en sædvanlig kaskoforsikring
dækker ved skade sket i udlandet."
Forsikring & Pensions svar
Ja, en sædvanlig kaskoforsikring dækker ved skade sket i udlandet.

Spørgsmål 5:
"Det bedes på ny oplyst, om det ville være et sædvanligt vilkår, at hjemtransporten først sker efter
accept og nærmere retningslinjer for udlejer/forsikringsgiver."
Forsikring & Pensions svar
Ved besvarelsen af spørgsmålet har Forsikring & Pension taget udgangspunkt i normalsituationen,
hvorefter det selskab, som har tegnet kaskoforsikringen, har indgået en aftale med SOS International Røde Kort-ordningen, som dækker forsikringstageren. Af punkt 5c i Røde Kort-ordningen fremgår, at
forsikringen dækker merudgifter til hjemtransport eller hjemkørsel af køretøjet fra uheldsstedet efter
forudgående aftale med SOS International. Forsikring & Pension kan oplyse, at det på skadestidspunktet
var sædvanligt, at SOS International tog kontakt til det selskab, som havde tegnet kaskoforsikringen,
med henblik på en vurdering af, om det kaskoforsikrede køretøj skulle transporteres hjem til Danmark til
reparation.

