Autoforsikring
Produktinformation (IPID)

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

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En bilforsikring omfatter person- og varebiler og dækker de skader, du som fører af køretøjet kan blive gjort ansvarlig for.
Ansvarsforsikringen er lovpligtig for indregistrerede køretøjer. Har du valgt en kaskoforsikring, er du dækket for langt de fleste
skader på køretøjet.

Hvad dækker den?
Ansvarsforsikring
Hvis din bil forvolder skade på andre personer
eller deres ting

Hvad dækker den ikke?
Generelt dækker forsikringen ikke skader, der er
undtaget i betingelser og police
Skade på føreren og førerens ting

Fastmonteret tilbehør der er nævnt i
købsfaktura

Skade på ting der tilhører den faste bruger/
forsikringstageren

Standardværktøj der kun anvendes til bilen og
op til 5 ekstra fælge

Slitage af køretøjet
Skade sket ved kap- eller væddeløbskørsel

Glas, lygter og sidespejle med fradrag for den
nævnte selvrisiko
Dækker skader lavet med efterspændt
påhængsvogn (trailer/campingvogn og lign.)
Tilvalgsdækninger:
Kaskoforsikring - dækker hvis der sker en skade
på din bil inkl. fastmonteret ekstra udstyr, som
følge af f.eks. færdelsuheld, brand eller tyveri.
Forsikringen omfatter også vejhjælp i udlandet
via SOS International og det røde kort.

Personbiler med nyværdi over kr. 1.000.000 og
varebiler over kr. 750.000 skal specielle krav om
GPS jf. policen opfyldes.

Dansk Autohjælp

Selvrisikoen, som fremgår af policen, fratrækkes
af enhver skade eller tab.

Frontrudedækning med nedsat selvrisiko
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Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

Forsikringen dækker ikke skader, der generelt er
undtaget i vilkårene.

Hvor er jeg dækket?
.

Forsikringn dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet “Grøntkort-ordningen.”

Hvilke forpligtelser har jeg?
• Du skal give os korrekte oplysninger om bilen ved forsikringens tegning.
• Give os skriftlig besked ved ændring af ejerforhold, virksomhedens virkefelt eller produktion og ved ophør af
virksomheden.
• Såfremt der sker ændringer i forhold til det i policen anførte, skal du straks meddele os dette.
• Læs policen igennem når du modtager den, så du kan se, om alt er som aftalt.
• Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt.
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
Betalingsfristen af præmieopkrævningen 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 præmie.
Betales præmien ikke rettidigt, ophører forsikringen i henhold til Forsikringsaftalelovens bestemmelser §13.
Vi anbefaler, at du tilmelder betalingen til BetalingsService, således at betalingen sker automatisk, men det er også
muligt at få tilsendt indbetalingskort.
Forsikringen betales helårligt.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen træder i kraft på den aftalte dato, som fremgår af policen. Såfremt der i policen ikke er angivet en bestemt
løbetid for forsikringen, fornyes forsikringen automatisk for ét år af gangen.
Afmeldes bilen i DMR (Motorregistret), ophører forsikringen på samme tidspunkt, som afmeldingen sker, med mindre
andet er aftalt.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Både du og Erhvervsforsikring Danmark Agentur kan opsige forsikringen skriftligt med mindst én måneds varsel
til årligt hovedforfald. Er forsikringen oprettet for en flerårig periode, kan du dog tidligst opsige forsikringen til
hovedforfaldsdatoen i det år, perioden udløber.
Både du og Erhvervsforsikring Danmark Agentur har desuden mulighed for at opsige forsikringen i forbindelse med en
skade. Det skal dog ske senest 1 måned efter, skaden er afsluttet og med en varslingsperiode på 14 dage.
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