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1. Forsikringens omfang
1.1

Sikrede

1.5

Kaskoforsikring

Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver,
der med lovlig adkomst benytter påhængsvognen
eller lader den benytte.
Endvidere dækker forsikringen ved påhængsvognens ejerskifte den nye ejer i indtil 3 uger efter
ejerskiftet, med mindre vedkommende er dækket
af anden forsikring.
Den nye ejer er dog ikke dækket for skade påført
påhængsvognen under arbejde på denne.
For virksomheder, der har fået overladt
påhængsvognen til reparation, service eller
lignende, er kørselsskader kun dækket, når kørslen
foregår i forsikringstagerens interesse.

1.5.1

Hvad er omfattet af forsikringen
Forsikringen omfatter påhængsvognen inkl. fastmonteret
tilbehør. Afmonteret tilbehør er omfattet, når dette alene
anvendes i forbindelse med den forsikrede
påhængsvogn.

1.5.2

Kaskoforsikringen dækker, bortset fra de under pkt. 1.5.3
og 1.5.4 anførte tilfælde, enhver skade på den forsikrede
påhængsvogn, samt tab af påhængsvogn ved tyveri eller
røveri.
1.5.3

1.2

Hvor dækker forsikringen
Forsikringen dækker i Europa samt i de lande
udenfor Europa, der er tilsluttet ”grønkortordningen”.
Udenlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan selskabet ændre eller opsige med
14 dages varsel, uden at dette får virkning for de
øvrige dele af forsikringen.
Forsikringen dækker ikke, såfremt der er tegnet
anden forsikring for kørsel i udlandet.

1.3

Undtagelser
Kaskoforsikringen omfatter ikke
a.

Skader, der er dækket af anden forsikring –
herunder ansvarsforsikring – eller med
forsikring ligestillet ordning

b.

skader, der alene opstår i og er begrænset til
påhængsvognens mekaniske dele. Sådan
skade omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis
den er overgået påhængsvognen ved brand,
eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri,
røveri og hærværk, eller sket under transport
på eller ved hjælp af et andet befordringsmiddel

c.

skade, der påføres påhængsvognen eller dele
deraf under og i forbindelse med bearbejdning
eller behandling, med mindre skaden er en
kørselsskade

d.

skade, der er en følge af vejrligets påvirkning
(f.eks. tæring, rust og frostsprængning) eller
den forringelse af påhængsvognen, der er en
følge af slitage og brug, herunder stenslag i lak,
ridser o. l.

e.

skade som følge af fabrikations- eller
konstruktionsfejl, dog dækkes skader på
påhængsvognen eller dele heraf under
kørselsuheld

f.

skade forvoldt af det med påhængsvognen
transporterede gods, når dette har været forkert
stuvet eller læsset.

Forsikringen dækker ikke
Forsikringen dækker ikke skade opstået under
jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør
og borgerlige uroligheder, udløsning af atomenergi,
med mindre det kan godtgøres, at skaden ikke
skyldes anførte forhold som nærmere eller fjernere
årsag.

1.4

Mod hvilke skader dækker forsikringen

Øvelseskørsel
Forsikringen dækker skade på påhængsvognen,
som opstår under/ved øvelseskørsel (glatføre-,
manøvre- og skolekørsel o.l.), hvis
a.

b.

Kørslen foregår på et område, der er
godkendt af politiet og afspærret til
formålet
kørslen foregår under instruktion fra
motor- eller kørelærerorganisation eller
tilsvarende sagkyndig.
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1.5.4

Kaskoforsikringen dækker endvidere ikke, når
en skade er
a.

Forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed
jf. forsikringsaftalelovens § 18

b.

forvoldt medens bilen blev ført af en person,
der var beruset jf. forsikringsaftalelovens § 20

c.

indtrådt medens bilen blev ført af en person,
der på grund af sygdom, svækkelse, mangel på
søvn, overanstrengelse, medicin- og
medikamentmisbrug, indtagelse af
euforiserende stoffer eller lignende årsager,
befandt sig i en sådan tilstand, at han var ude
af stand til at føre bilen på fuldt betryggende
måde

d.

e.

indtrådt medens forsikringstageren var i
præmierestance.

Såfremt skaden ikke er forvoldt af forsikringstageren eller
bilens faste bruger, er forsikringstageren dækket af
forsikringen, med mindre det godtgøres, at han var
vidende om, at der forelå omstændigheder som foran
beskrevet, eller hans ukendskab hertil skyldes grov
uagtsomhed.
Har selskabet måttet betale en skade i tilfælde, hvor
sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regres
for de afholdte udgifter.
1.6

Redningsforsikring i udlandet
Forsikringen dækker alene, hvor kaskoforsikring er
tegnet.
De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning
kan rekvireres hos selskabet.

indtrådt medens bilen blev ført af en person,
der ikke havde lovligt kørekort, med mindre det
godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende
kørefærdighed

2. Forhold under forsikringens løbetid
2.1

Risikoforandring
Forsikringen er tegnet på grundlag af de i
begæringen meddelte oplysninger. Indtræffer der
forandringer i de forhold, hvorom oplysninger er
meddelt i begæringen eller på anden måde ved
forsikringens tegning eller senere, skal dette straks
meddeles til selskabet, der da træffer bestemmelse
om, hvorvidt forsikringen kan fortsætte og i
bekræftende fald på hvilke vilkår.

2.2

selskabet, med mindre et senere ikrafttrædelsestidspunkt ønskes.
Ønsker selskabet ikke at overtage den tilbudte
forsikring, fremsender selskabet underretning
herom til forsikringstageren, og dækning ophører
da 3 dage efter meddelelsens fremkomst.
2.4

Forsikringen kan af hver part opsiges med 1
måneds skriftlig varsel til forsikringsperiodens
udløb.
Forsikringen kan ligeledes med 1 måneds varsel
opsiges til den 1. i en måned. Dette kan ske mod
betaling af et gebyr.
Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen af
hver part i indtil 1 måned efter skadens afslutning
opsiges med 14 dages varsel. Endvidere er
selskabet berettiget til at opsige forsikringen med
14 dages varsel, såfremt det forsikrede køretøj ikke
vedligeholdes forsvarligt, eller forsikringstageren
nægter selskabets repræsentant adgang til at
besigtige det.

Betaling af præmie
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmie på de
anførte forfaldsdage.
Præmien opkræves over giro eller PBS.
Påkrav om betaling sendes til den opgivne
betalingsadresse. Betales præmien ikke rettidigt,
fremsender selskabet en påmindelse.
Betales præmien ikke 14 dage fra påmindelsens
dato, bortfalder selskabets erstatningspligt.
Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks
underrettes.

2.3

Ikrafttrædelsestidspunkt
Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor en
underskreven begæring herom er modtaget af

Forsikringens opsigelse

2.5

Indeksregulering
Præmien, herunder eventuelle selvrisikobeløb og
anførte summer, indeksreguleres på grundlag af
det af Danmarks Statistik offentliggjorte løntal.
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3. Forhold i skadetilfælde
3.1

Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal omgående anmeldes til selskabet.
Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger
som muligt. Ved tyveri af selve påhængsvognen
skal der, foruden til selskabet, omgående ske
anmeldelse til politiet.
Forsikringstageren må ikke uden selskabets
samtykke træffe aftale om erstatning eller
udførelse af reparation. Mindre reparationer kan
dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller
uforsvarligt at køre videre med påhængsvognen.
3.2

veje inden 4 uger efter, at selskabet har modtaget
skadeanmeldelse, ansættes erstatningen til det
beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand vil
kunne anskaffes for mod kontant betaling.
Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet.

Skadeanmeldelse

3.5

Forsikringen dækker nødvendige omkostninger
ved påhængsvognens transport til nærmeste
reparatør, såfremt transporten på grund af
beskadigelser er nødvendig.
Kommer en påhængsvogn efter røveri eller tyveri
atter til veje, betaler selskabet ud over den skade,
der evt. er påført påhængsvognen, tillige nødvendige omkostninger til transport af påhængsvognen
til dets hjemsted.

Skadeopgørelse ved brand/kaskoforsikring
Selskabet kan enten lade køretøjet reparere eller
erstatte den skete skade med et kontant beløb.

3.3

De nævnte transportomkostninger er ikke dækket,
hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring,
abonnement eller lignende.

Reparation
Påhængsvognen skal ved reparation sættes i
samme stand som før skaden. Selskabet er
berettiget til at anvise en reparatør.
Forøgede udgifter ved reparation, foretages
udenfor normal arbejdstid, samt eventuel
forringelse af påhængsvognens handelsværdi som
følge af reparation, erstattes ikke.
Forbedring af påhængsvognen som følge af
nødvendig udskiftning af slidte eller tærede
reservedele betales af forsikringstageren. Er
skaden sket efter, at køretøjet er overladt til
reparatør – og kan denne ikke dokumentere at
være uden skyld i skaden – skal reparationer, der
kan udføres på den pågældende værksted,
erstattes med nettopriser.

3.6

Selvrisiko
Forsikringens selvrisiko fremgår af policen og
indeksreguleres i takt med præmien.
Skader uden selvrisiko

Skader, som reparatøren normalt lader udføre på
et andet værksted, erstattes med det beløb,
reparatøren normalt betaler for sådanne
reparationer.
Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis den af
Ministeriet for Skatter og Afgifter fastsatte
udgiftsgrænse overskrides.
Skaden afgøres da ved kontanterstatning.
3.7
3.4

Transportomkostninger

a.

Ved skade forvoldt, mens påhængsvognen var overladt til reparatør,
forhandler eller anden virksomhed, der er
dækket af forsikringen

b.

ved skade forvoldt af en skadevolder, hvis
erstatningspligt bortfalder i medfør af
bestemmelserne i erstatningsansvarsloven

c.

ved skader, der er sket efter, at
påhængsvognen er overladt til ny ejer,
indtil anden forsikring er tegnet, dog max.
3 uger efter ejerskiftet

d.

ved skade der alene dækkes af
redningsforsikringen i udlandet.

Ankenævn

Kontant erstatning
Afgøres skaden ved kontant erstatning, eller
kommer køretøjet ved røveri eller tyveri ikke atter til

Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring,
således at enhver uoverensstemmelse mellem
forsikringstageren og selskabet kan indbringes for
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Nævnet, dog ikke sager, der er afgjort ved endelig
dom, gyldigt bindende voldgift eller retsforlig, eller
der kan forventes afgjort ved en straffesag.
Ifølge Ankenævnets vedtægter kan en klagesag
kun behandles, såfremt klageren forinden forgæves har søgt at opnå en for ham tilfredsstillende
ordning med selskabet, eller dette har undladt
inden 3 uger efter modtagelsen af en skriftlig
henvendelse at reagere på denne.

Det er endvidere en betingelse, at klagen er
indgivet inden 3 måneder efter udløbet af
ovennævnte 3 ugers frist eller tidspunktet for den
afgørelse eller aftale med selskabet, hvorover der
klages.
For forsikringen gælder i øvrigt Lov om
Forsikringsaftaler samt selskabets fællesbetingelser og vedtægter.

5

