
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? 
Varevognsforsikringen dækker den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skader forvoldt, når 
varevognen er i brug som køretøj, på andre mennesker og deres ting. Hertil kan dækninger som kasko og friskadedækning tilvælges. 

Hvad dækker den ikke? 
Ansvarsdækning 
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 skader som skyldes vejr og vind, 
f.eks. frostsprængning eller rusttæring, skader der alene
opstår i og er begrænset til de mekaniske og elektroniske
dele (f.eks. motor, transmission eller styretøj) eller skader,
som skyldes fabrikations- eller konstruktionsfejl.
Derudover dækkes ikke når skaden skyldes, at køretøjet var
i en stand som gør, at det var uforsvarligt at køre i det.

Hvad dækker den? 
Ansvarsdækning
Forsikringen dækker skader du eller personer du låner bilen
ud til, forvolder på andre mennesker og deres ting. Skader
dækkes ud fra de i færdselsloven fastsatte summer.
Passagerer i din bil er ligeledes dækket. Hvis det er noteret på 
policen, dækker forsikringen også ansvar for skade, som er 
sket, når forsikringstager har koblet et påhæng, f.eks. en 
campingvogn, til bilen. Dog kun hvis tilkoblingen følger 
forskrifterne.

TILVALG

Kaskoforsikring
Forsikringen dækker bl.a. påkørsler, tyveri og hærværk.
Vejhjælp i udlandet via SOS international er ligeledes
dækket, ligesom retshjælp også er omfattet.

Friskadedækning 
Forsikringstager flyttes ikke til et dyrere præmietrin ved 
følgende skader:
Brand, kortslutning, lynnedslag og eksplosion.
Tyveri og røveri.
Bilens glas.
Nedstyrtende genstande.
Ved seriehærværk.
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Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 

Generelt 
Forsikringen dækker i Danmark med de i Færdselsloven 
foreskrevne summer for ansvarsforsikring. Ved kørsel i 
udlandet dækker forsikringen med de beløb, som er bestemt 
af landets lovgivning. Dog mindst med de beløb, der gælder 
i Danmark.

TILVALG

Kaskoforsikring
Forsikringen dækker ikke skader som skyldes forsæt eller 
grov uagtsomhed og skader der skyldes selvforskyldt 
beruselse. 



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 en anmeldt skade har både forsikringstager og Sønderjysk Forsikring ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.

• Du skal kontakte os hvis du eller den faste bruger, skifter bopæl, anskaffer særligt udstyr, som du ønsker medforsikret, ændrer anvendelsen
af køretøjet eller på anden måde ændrer risikoen eller erstatningsværdien. Du skal også give besked, hvis køretøjet skifter ejer.

• 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 og tyveri, røveri og hærværk skal straks anmeldes til politiet.

Hvilke forpligtelser har du? 

 Forsikringen dækker i Danmark, samt de lande som er tilsluttet grøntkortordningen.

Hvor er du dækket? 
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