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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores motorkøretøjsforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser 
og policen, der til sammen udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Motorkøretøjsforsikring for motordrevet køretøjer og påhængskøretøjer 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den? 

 Forsikringen dækker enhver der lovligt 

benytter et køretøj, herunder virksomheder 

der har køretøjet i deres varetægt til 

reparation, service o.lign. 

 Dækningsprincippet er at alle skader som 

ikke er undtaget er dækket. 

 Ansvarsforsikring dækker ansvar for en 

skade sket ved køretøjets brug (Skader på 

personer). Der dækkes efter færdselsloven 

og dennes summer.  

 Kaskoforsikring dækker skader på den 

forsikrede genstand, samt ved tyveri, brand 

og hærværk mm. Der dækkes efter 

køretøjets nyværdi inde for det første år af 

registreringen, herefter dækkes der til 

handelsværdi, men mindre andet er aftalt 

og fremgår på policen. 

 Retshjælp dækker hvis der er tegnet en 

kaskoforsikring på den pågældende 

genstand. Her dækkes sagsomkostninger 

ved tvister mm.   

 Redning i udlandet dækker omkostninger i 

forbindelse med skader eller mekanisk 

svigt ved kørsel i udlandet.  

 Skader sket efter overtagelse af ny ejer i 

op til 3 uger, efter overtagelse. Medmindre 

ny forsikring er tegnet. Den nye ejer hæfter 

for en evt. selvrisikoopkrævning.  

 
Hvilke genstande er omfattet? 

 Alle genstande nævnt på policen oplyst 
med registrerings nummer eller 
stelnummer.  

 Ikke-registrere motorredskaber angivet ved 
specifikt antal 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

 Krig, borgerlige uroligheder o.lign 
 Jordskælv og andre naturkatastrofer 
 Udløsning af atomenergi eller radioaktive 

kræfter 
 Motorløb og øvelseskørsel, herunder 

konkurrencekørsel på ikke godkendte 
baner mm.  

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Alle valgte dækninger skal fremgå på 
policen, før dækning af disse kan gøres 
gældende.  

! Skader på føreren dækkes ikke som 
standard 

! Skader sket ved udlejning af køretøjer der 
er i strid med bestemmelserne fastsat af 
justitsministeriet.  

! Der dækkes som standard ikke skader 
opstået i de mekaniske og/eller 
elektroniske dele. Dog dækkes der, hvis 
der er tale om skade sket som følge af 
brand, lynnedslag, tyveri eller hærværk 
mm.   

! Erstatning for afmonteret tilbehør mm. 
dækkes med en standard maksimal sum, 
med mindre andet er aftalt og fremgår af 
policen.  

! Skader sket som følge af vejrlige forhold 
f.eks. tæring, rust og frostsprængninger 
mm.  

! Der dækkes ikke, hvis skaden er sket 
under påvirkning af alkohol, narkotika 
o.lign eller skader forvoldt med grov 
uagtsomhed.  

! Redning i Danmark skal tilkøbes separat.  
 

 

 

Hvor er jeg dækket? 

 Geografisk område fremgår af policen. 

 

PROTECTOR 



 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning. 
- Læs policen igennem når du modtager den, så du kan se om alt er som aftalt. 
- Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal du straks meddele os dette. 

 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Betalingsfristen af præmieopkrævningen er 30 dage efter den angivne forfaldsdato på fakturaen, medmindre andet er 

særskilt aftalt og fremgår af fakturaen.  

Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er 

forbundet med opkrævningen og betaling af præmien mv. 

Betales præmien ikke rettidigt, ophører forsikringen i henhold til Forsikringsaftalelovens bestemmelser §13.  

Selskabet kan 14 dage efter udløbet af betalingsfristen opsige forsikringen som følge af manglende betaling. 

Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre præmien er betalt inden for den fastsatte frist. 

Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og 

omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra 

dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest tre måneder efter udløbet af opsigelsesfristen nævnt under 

senere præmie. 

Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen er tegnet fra den i policen angivne dato kl. 00.00. Såfremt der ikke i policen er angivet en bestemt løbetid for 

forsikringen fornyes forsikringen automatisk for ét år af gangen. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Der er en gensidig opsigelsesfrist på mindst 1 måned til årligt hovedforfald, med mindre andet fremgår af policen.  

 

   

 


