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Førerpladsdækning
1

Førerpladsdækning

1.3

Hvis denne dækning er valgt, fremgår det af policen.
1.1

Forsikringen dækker ikke, når

Hvem dækker forsikringen

a.

Forsikringen dækker personskade på bilens fører.

b.

Forsikringen dækker ikke, hvis føreren er

c.
d.

a.

b.

1.2

Hvad dækker forsikringen ikke

tilknyttet et værksted, en servicestation, hotel
eller anden virksomhed, som i erhvervsøjemed benytter bilen eller
benytter bilen uden forsikringstagerens accept.

e.
f.

Hvad dækker forsikringen

g.

Forsikringen dækker følger efter personskade i form af

h.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

tabt arbejdsfortjeneste
svie og smerte
varigt mén
erhvervsevnetab
tab af forsørger
tandskade

når de direkte skyldes et kørselsuheld med den forsikrede bil. Der er tale om et kørselsuheld, når bilen forulykker ved væltning, påkørsel, sammenstød eller kollision, samt når bilen bryder i brand, eller der sker en eksplosion under kørsel.
Hvis skaden skyldes en ansvarlig skadevolder eller er
omfattet af en ansvarsforsikring, en arbejdsskadeforsikring eller en tilsvarende ordning, dækker forsikringen
ikke. Dog dækker forsikringen med differencebeløb i tilfælde hvor:
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2
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1.4

Erstatningsberegning

1.4.1

Tabt arbejdsfortjeneste
Erstatningen beregnes efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

1.4.2

Svie og smerte
Godtgørelsen beregnes efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.

1.4.3

Varigt mén
Godtgørelsen beregnes efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.
Det er et lægeligt skøn, der afgør størrelsen af det varige mén (méngraden). Méngraden angives i procent og
skal være mindst 5 %, for at der kan udbetales godtgørelse. Méngraden fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, når de endelige følger efter uheldet kan
bestemmes. Hvis skaden ikke er anført i Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes méngraden på grundlag af skadens medicinske art og omfang. Godtgørelsen
fastsættes altid uden hensynstagen til forsikredes erhverv og sociale situation.

skaden sker i udlandet, og erstatning efter
dette lands erstatningsregler opgøres til lavere erstatningsbeløb end efter Førerpladsdækningen.
erstatning fra anden ansvarlig skadevolder
nedsættes, fordi denne ikke hæfter fuldt ud
på grund af skyldfordeling.
en arbejdsskadeforsikring eller tilsvarende
ordning dækker.
1.4.4

Der ydes ikke erstatning for andre udgifter og tab end
nævnt i punkt a-f.

føreren er påvirket af alkohol, narkotika eller
lignende jf. Forsikringsaftalelovens § 20.
føreren udviser forsæt eller grov uagtsomhed
jf. Forsikringsaftalelovens § 18.
føreren ikke har lovbefalet kørekort.
uheldet sker under transport af gods mod betaling.
bilen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring eller udlejning.
uheldet opstår eller forværres af førerens sygdom, sygelige tilstand, invaliditet eller legemsfejl.
uheldet sker som følge af lægelige indgreb eller behandlinger.
skaden sker under deltagelse i/ træning til
motorløb af enhver art

Erhvervsevnetab
Erstatningen beregnes efter reglerne i Erstatningsansvarsloven
Hvis uheldet betyder, at der mistes mindst 15 % af evnen til at erhverve indtægt ved arbejde, kan der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne.
2

Erstatningens størrelse afhænger af lønnen forud for
uheldet, alder på uheldstidspunktet og størrelsen af erhvervsevnetabet.

Der erstattes udgifter til tandbehandling, som ikke kan
betales fra anden side, f.eks. den offentlige sygesikring,
arbejdsskadeforsikring eller egen ulykkesforsikring.

Erstatningen fastsættes til et kapitalbeløb svarende til
årsløn x 10 x erhvervsevnetabsprocent. Erstatningen
nedsættes efter reglerne i Erstatningsansvarslovens § 9,
hvis føreren er fyldt 30 år ved skadens indtræden. Årslønnen kan dog maksimalt fastsættes til 400.000 kroner
(2009 indeks).

Tandskadedækningen omfatter også tandproteser, der
beskadiges i forbindelse med et kørselsuheld, når protesen sidder på plads i munden, og når kørselsuheldet i
øvrigt har medført legemsbeskadigelse.
En tandskade kan ikke medføre større erstatning end
det beløb, der svarer til den nødvendige behandling af
en sund tand. Dette gælder uanset, om en beskadiget
tand eventuelt er led i en bro, at nabotænder mangler,
eller at en beskadiget tand i forvejen er svækket.

Der kan også udbetales erstatning til personer, der ikke
har nogen egentlig indtægt. For hjemmearbejdende og
studerende bliver erstatningen fastsat ud fra et skøn
over den økonomiske værdi af deres arbejdskraft på
det tidspunkt, hvor de kom til skade.
1.4.5

Var tændernes eller protesens tilstand forringet eller
svækket inden kørselsuheldet, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, caries, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres
eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens
omfang i forhold til velbevarede tænder og proteser.

Tab af forsørger
Erstatningen beregnes efter reglerne i Erstatningsansvarsloven.
Hvis afdøde havde forsørgerpligt, udgør erstatning til
ægtefælle eller samlever 30 % af den erstatning, som
afdøde ville have fået udbetalt ved fuldstændigt tab af
erhvervsevne. Der er dog fastsat et minimums- og et
maksimumsbeløb.

Tandskadedækningen omfatter én optimal behandling
af skaden på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres.
Når Vestjylland Forsikring har betalt udgiften til denne
behandling, betragtes behandlingen som endelig, og
der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt.

Efterlevende børn får en erstatning, der svarer til summen af de børnebidrag, som afdøde på skadetidspunktet kunne være pålagt at betale. Erstatningen bliver
fordoblet, hvis afdøde var eneforsørger.

Behandlingen skal være afsluttet senest 3 år efter skadetidspunktet.
Behandling og pris skal godkendes af Vestjylland Forsikring, inden behandling påbegyndes, medmindre der er
tale om akut nødbehandling.

Ved afdødes forsørgelse af andre end ovennævnte,
fastsættes erstatningen med udgangspunkt i den bortfaldne forsørgelse.
1.5

Erstatningen omfatter også overgangsbeløb til efterladte samt begravelsesudgifter.
1.4.6

Tandskade

Genoptagelse
En afsluttet sag om varigt mén eller erhvervsevnetab
kan genoptages efter reglerne i Erstatningsansvarslovens § 11.

Erstatningen udgør rimelige og nødvendige udgifter til
tandbehandling.
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