Responsum nr. 3446 af 8. juli 2010
En advokat har stillet spørgsmål om under hvilke omstændigheder der efter forsikringsmæssig praksis
ydes forsikringsdækning til panthaver ved skade på motorkøretøj, når forsikringstageren er afskåret fra
at opnå forsikringsdækning på grund af grov uagtsomhed eller selvforskyldt beruselse.
Spørgsmål 1 lød således:
"Under hvilke omstændigheder ydes efter forsikringsmæssig praksis forsikringsdækning til panthaver i
tilfælde af skade på et motorkøretøj, når forsikringstageren selv er afskåret fra at opnå
forsikringsdækning (f.eks. på grund af grov uagtsomhed eller selvforskyldt beruselse)?"
Forsikring & Pensions svar:
Efter forsikringsmæssig praksis ydes alene dækning overfor panthaver hvis panthaver har tegnet en
panthaverdeklaration på det pågældende motorkøretøj. Forsikringsmæssig praksis stiller ikke panthaver
bedre end forsikringstager, og panthaver kan derfor ikke opnå dækning alene med henvisning til
Forsikringsaftalelovens § 54.
Spørgsmål 2 lød således:
"Det bedes oplyst, hvorledes det ved besvarelsen af spørgsmål 1 er lagt til grund, at begrebet
"forsikringsmæssig praksis" er defineret."
Forsikring & Pensions svar:
Forsikringsmæssig praksis er defineret på baggrund af retspraksis og årelang forsikringsmæssig praksis.
Spørgsmål 3 lød således:
"Hvad er baggrunden for de danske forsikringsselskabers ordning med panthaverdeklarationer?"
Forsikring & Pensions svar:
Panthaverdeklarationen har to funktioner. Dels giver deklarationen panthaver sikkerhed for, at
forsikringsselskabet har modtaget panthavers denuntiation om pantets tilstedeværelse, og giver samtidig
panthaver adgang til viden om genstandens forsikring.
Dels er der i relation til pant i motorkøretøjer tale om en udvidet forsikringsdækning, idet panthaver kan
opnå dækning i tilfælde, hvor forsikringstagers ret til erstatning er fortabt. Baggrunden for ordningen er
dermed at øge dækningsomfanget og gennemsigtigheden for panthaver og dermed give forsikringstager
bedre mulighed for at opnå långivning eller mulighed for at lease genstande.
Spørgsmål 4 lød således:
"Hvorledes administreres ordningen med panthaverdeklarationer i praksis, når skader indtræder?"
Forsikring & Pensions svar:
Spørgsmålet er meget bredt formuleret, og der må i relation til pant i motorkøretøjer henvises til
bemærkningerne til f-deklarationen. Det bemærkes, at bemærkningerne har været under revision via
dialog mellem Forsikring & Pension og Finans og Leasing og forventes, at træde i kraft i efteråret 2010.
Ordningen administreres efter de nuværende bemærkninger, hvorefter panthaver i det omfang skaden er
dækket af deklarationen, opnår en dækning svarende til, at skaden ikke var sket. Det bemærkes hertil,
at der ved værdiopgørelsen sker en vurdering af den værdi, som kreditor ville kunne opnå ved at rette
kravet direkte mod forsikringstager.
Spørgsmål 5 lød således:
"Hvorledes er det tilsigtet, at forsikringsselskaberne
panthaverdeklarationer forholder sig til de regler om
forsikringsaftaleloven?"
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Forsikring & Pensions svar:
Da panthaversystemet som nævnt ovenfor giver panthaver en bedre stilling end forsikringsaftaleloven, er
det tilsigtet, at forsikringsselskaberne i det omfang der er noteret en panthaverdeklaration, generelt
lægger deklarationsvilkårene til grund.
Spørgsmål 6 lød således:
"Hvorledes behandles i forsikringsmæssig praksis krav på forsikringsdækning fra en panthaver, der ikke
har noteret panthaverdeklaration?"
Forsikring & Pensions svar:
I overensstemmelse med gældsbrevslovens regler ydes panthaver dækning i det omfang panthaver har
givet meddelelse til forsikringsselskabet om pantets eksistens. Dækningen ydes i det omfang der er
grundlag for dækning på den af forsikringstager tegnede forsikring.

