
Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen der 
tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forhandler- og værkstedsforsikringen dækker motoransvarsforsikring og kan udvides med kaskoforsikring, væske og bundpropforsikring, bearbejdnings- 
og behandlingsforsikring samt erhvervs- og produktansvarsforsikring.

Forhandler- og Værkstedsforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab:  
Produkt:   
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Sønderjysk Forsikring G/S (Danmark) 
Ansvarsforsikring
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Væske og Bundpropforsikring
Forsikringen dækker ikke ansvar for skader, der omfattes af 
en for køretøjet afgivet garanti.

Bearbejdnings- og behandlingsforsikring 
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade der skyldes, at 
køretøjet er blevet tunet med dele, der ikke er godkendt af 
køretøjets importør eller udgifter i forbindelse med 
reklamationer, som følge af manglende eller fejlagtig 
udmåling eller at reparationen ikke har ført til det tilsigtede 
resultat, når der i øvrigt ikke er tilføjet køretøjet skade.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring 
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på selve 
produktet eller ydelsen i tilfælde, hvor ansvaret indtræder på 
grund af mangler eller andre ikke kontraktmæssige 
egenskaber ved leverede produkter eller ydelser eller ansvar 
for skade, som skyldes mangler eller ikke kontraktmæssige 
egenskaber ved leverede produkter eller ydelser, såfremt 
skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i 
forbindelse med ledelsen af virksomheden.

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 

Generelt 
Forsikringen omfatter motordrevne køretøjer og knallerter, 
påhængsvogne, sidevogne samt påhængsredskaber, 
tilhørende forsikringstagerens kunder samt 
forsikringstageren selv. Forsikringen dækker indtil et beløb 
svarende til motorkøretøjets værdi ved skadetilfælde, dog 
højst med den på policen anførte sum.
Motoransvarsforsikring
Forsikringen dækker i Danmark med de i Færdselsloven 
foreskrevne summer for ansvarsforsikring.

TILVALG

Kaskoforsikring
Under kaskoforsikringen gælder en selvrisiko på 1.500, ved 
hver skade med mindre andet fremgår af policen.

Væske og Bundpropforsikring
Der gælder en selvrisiko på 20 % af skaden, dog mindst kr. 
1.500, ved enhver skade med mindre andet fremgår af 
policen.

Bearbejdnings- og behandlingsforsikring
Der gælder en selvrisiko på 20 % af skaden, dog mindst kr. 
1.500, ved enhver skade med mindre andet fremgår af 
policen.
Erhvervs- og produktansvarsforsikring
De på policens forside anførte ansvarsforsikringssummer for 
erhvervs- og produktansvarsforsikring danner højeste 
grænse for selskabets forpligtelser efter en enkelt 
forsikringsbegivenhed.

Hvad dækker den? 
Generelt
Forsikringen dækker forsikringstageren, de i 
forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Motoransvarsforsikring
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade 
forvoldt ved motorkøretøjets benyttelse som køretøj.

TILVALG

Kaskoforsikring
Forsikringen dækker skade på det/de forsikrede køretøj/
køretøjer, samt tab af køretøjet ved tyveri og røveri.

Væske og Bundpropforsikring
Forsikringen dækker ansvar for skade på kunders køretøjer, 
som skyldes fejlagtig påfyldning af anden væske end 
forlangt, forglemmelse af at påfylde væske, mangelfuld 
påskruning af bundprop i gearkasse motor og differentiale, 
eller mangelfuld påskruning eller påmontering af oliefilter.

Bearbejdnings- og behandlingsforsikring 
Forsikringen dækker forsikringstagerens ansvar for skade, 
der påføres kundens køretøjer eller dele heraf under, eller 
som følge af, bearbejdning eller behandling.

Erhvervs- og produktansvarsforsikring 
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, sikrede 
pådrager sig ved skade på personer eller ting, under 
udøvelse af den virksomhed, der er nævnt i policen. 

Hvad dækker den ikke? 

Generelt 
Forsikringen dækker ikke skade forvoldt med forsæt eller 
grov uagtsomhed eller skade forvoldt af en person, der var 
påvirket af spiritus.

Motoransvarsforsikring
Forsikringen dækker ikke skader på førerens person eller
ting og skader på ting eller ejendom tilhørende den faste
bruger eller forsikringstageren eller virksomheder helt eller
delvist ejet af disse eller selve bilen samt tilkoblet køretøj.
Skade på dyr eller ting, der bliver transporteret i eller på det
køretøj, som er koblet til.
Skade, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved
international vejtransport.
TILVALG

Kaskoforsikring
Forsikringen dækker ikke skade som følge af kørsel uden 
vand og olie.



Hvornår og hvordan betaler du? 
Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte betalingsdatoer.  
Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller betalingsservice.  Månedsvis betaling 
forudsætter tilmelding til betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig. Forsikringen løber indtil hovedforfald eller anden aftalt 
dato, hvorefter den løber et år ad gangen, indtil enten du eller Sønderjysk Forsikring opsiger aftalen.

Hvordan opsiger du aftalen? 
• Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode. Den fortsætter, til den bliver sagt op af forsikringstager eller Sønderjysk

Forsikring med mindst 3 måneders varsel til udløbet af en forsikringsperiode. Forsikringen skal siges op skriftligt.
• Opsiges forsikringen ikke, fornys den automatisk for ét år ad gangen.
• Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen fra hver af siderne indtil 1 måned efter skadens afslutning, opsiges med 14 dages

varsel.

• Du skal kontakte os såfremt virksomheden flytter eller virksomhedens art, antal beskæftigede personer ændres.
• Du skal sørge for at betale din forsikring rettidigt.
• Du skal forsøge at afværge skader. Sker der alligevel en skade, skal du forsøge at begrænse den mest muligt.
• Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt.

Hvilke forpligtelser har du? 

        Forsikringen omfatter alene skader eller ansvar for skader, der er sket i Danmark.

Hvor er du dækket? 
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