
 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

 

Denne forsikringspolice giver forsikringsdækning ved brug af dit køretøj til privat brug.  

Denne aftale udgør en forsikringspolice, som dækker tredjemandsansvar for din motorkøretøjsflåde. Poli-

cen opfylder kravene i Færdselsloven.  

 

Hvad dækker den? 

 

 

 Ansvar over for tredjemænd ved 

skade på disses person eller ejen-

dom, som er resultatet af en 

ulykke ved brug af et motorkøre-

tøj, til og med de summer, som er 

oplyst i forsikringsoversigten.  

 Personskade på brugeren (ulykkes-

forsikring) 

 Begravelsesudgifter og hjemtrans-

port ved død.  

 

 Hvad dækker den ikke? 

 

 

X Motorkøretøjer, som benyttes af andre end brugeren. 

X Motorkøretøjer, som benyttes til andre formål end pri-

vat brug. 

X Motorkøretøjer, som benyttes i usikker eller ikke-køre-

dygtig tilstand. 

X Tab af eller skader på selve køretøjet.  

X Tab af eller skader på ejendom, som tilhører dig eller en 

anden bruger, eller som er i nogens, som er dækket af 

denne police, varetægt eller kontrol.  

X Tab eller skader, som udgør eller er et resultat af bøde 

og/eller straf (uanset civilt eller strafferetligt).  

X Omkostninger til strafferetligt forsvar, hvis brugeren var 

påvirket af alkohol eller narkotika på ulykkestidspunk-

tet, eller hvis denne uberettiget forlod ulykkesstedet.  

X Brugerens personskade hvis denne er resultatet af en 

ulykke, som var forårsaget af brugerens forsætlige eller 

groft uagtsomme handlinger, eller hvori sådanne handlin-

ger var en medvirkende faktor. 

 
 

 Er der nogen begrænsninger af dæknin-

gen? 
 

! Policen dækker brugere, der opfylder de kriterier, der er 

fastlagt i forsikringsoversigten  

! Dækningen er begrænset til de forsikringssummer, der er 

fastlagt i forsikringsoversigten  
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Hvor er jeg dækket? 
 

 Der er dækning under denne police ved ulykkestilfælde i Danmark 

 

  

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

Før forsikringstidens begyndelse 

 Eventuelle spørgsmål om dig og dit helbred/dine forhold skal besvare korrekt og fyldestgø-

rende . 

 Tjek at policens dækning er rigtig for dig og for alle brugere.  

 Tjek, at dine oplysninger er registreret korrekt og at forsikringsoversigten er korrekt.  

 

I forsikringstiden 

 Lad os det vide, hvis der sker ændringer, som kan have en betydning for forsikringsdæknin-

gen. 

 Forsøg at beskytte og vedligeholde dine køretøjer og hold dem i køredygtig stand. 

 

I tilfælde af en skade 

 Hvis der er sket personskade ring straks til alarmcentralen.  

 Når du eller brugeren er i sikkerhed, udveksl da kontaktoplysninger med alle involverede, 

herunder vidner til begivenheden, og noter alle relevante registreringsnumre og kontakt de-

taljer.  

 Hvis du får samtykke hertil, tag billeder af de involverede køretøjer, deres registrerings-

numre og involverede personer samt af ulykkesstedet.  

 Anerkend aldrig på forhånd ansvar for en skade på tredjemands person eller ting. 

 

  

 

Hvad og hvordan skal jeg betale? 
 

Forsikringspræmien skal betales månedligt. 

 

  

 

Hvornår går dækningen fra og til? 

 

Policens dækning begynder og ophører på den dato, som fremgår af forsikringsoversigten Vi vil 

underrette dig, når datoen for mulig fornyelse af policen nærmer sig.  

 

  

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

Du kan til et hvert tidspunkt ophæve forsikringsaftalen med 14 dages varsel ved at kontakte os. 

Ophævelse af forsikringsaftalen kan være forbundet med et administrativt gebyr.  

 

 


