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1. Kørselskaskodækning 

 (Gælder kun, hvis det fremgår af policen). 

 

For kørselskaskodækningen gælder følgende betingel-

ser samt fællesbestemmelserne jf. afsnit 3. 

 

1.1. Hvad omfatter kørselskaskodækningen? 

1.1.1. Kørselskaskodækningen omfatter skader som følge af 

kørselsuheld. 

1.1.2. Herudover dækker forsikringen anden pludselig op-

stået skade på det forsikrede køretøj, når dette er 

beroende i bygning, såfremt skaden skyldes en udefra 

kommende skade på bygningen, og at skaden på kø-

retøjet kan henføres hertil. 

 

Ved pludselig opstået forstås en hændelse med øje-

blikkelig skadegørende virkning som fx påkørsel eller 

sammenstyrtning af bygningen. 

1.1.3. Hvilke ting er dækket? 

 

1.1.3.1. Forsikringen dækker det i policen nævnte arbejds-

redskab. 

1.1.4. Kørselskaskodækningen omfatter ikke: 

 

1. Skader, der er nævnt som dækket eller undtaget 

på en løsøreforsikring, som er eller kunne have 

været tegnet. 

 

2. Skade omfattet af garanti. 

 

3. Skade som omfattes af service- eller vedligehol-

delsesabonnement. 

 

4. Skader der alene opstår i og er begrænset til de 

mekaniske eller elektriske dele i det forsikrede 

(fx motor, transmission eller styretøj), medmin-

dre årsagen er hærværk eller sket under trans-

port på eller ved hjælp af andet transportmid-

del. 

 

5. Skader, som sker mens det forsikrede repareres 

på værkstedet e.l., medmindre det skyldes kør-

sel i din interesse eller nedstyrtning af lift. 

 

6. Skader, som skyldes vejr og vind fx. frost-

sprængning eller rusttæring. 

 

7. Skader, som skyldes slitage, herunder ridser og 

stenslag i lakken. 

 

8. Skader som følge af kørsel uden vand og olie. 

 

9. Skader, som forvoldes med vilje, eller som skyl-

des grov uagtsomhed. 

 

10. Skader, som sker fordi fører af det trækkende 

køretøj er påvirket af alkohol, narkotika eller 

lignende jf. forsikringsaftalelovens §20. 

 

 

 

11. Skader, der sker når fører af det trækkende kø-

retøj ikke har kørekort. 

 

I ovenstående pkt. 9, 10 og 11 dækker forsikringen 

dog, hvis ikke du selv, din ægtefælle/samlever eller 

det trækkende køretøjs faste bruger var fører, eller 

vidste, hvad der forgik. Den uvidenhed må ikke skyl-

des grov uagtsomhed. 

 

Selskabet forbeholder sig ret til at rejse krav 

mod føreren, hvis skaden skyldes forhold beskrevet 

under pkt. 9,10 eller 11. 
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2. Kaskodækning 

(Gælder kun, hvis det fremgår af policen). 

 

For kaskodækningen gælder følgende betingelser 

samt fællesbestemmelser jf. afsnit 3. 

 

2.1. Hvad omfatter kaskodækningen? 

 

Skader på det forsikrede samt tab af det forsikrede 

ved tyveri og røveri, dog bortset fra, hvad der er 

nævnt i pkt.  2.1.2. 

2.1.1. Hvilke ting er dækket? 

 

2.1.1.1. Forsikringen dækker det i policen nævnte arbejds-

redskab. 

2.1.2. Kaskodækningen omfatter ikke 

 

1. Skader der alene opstår i og er begrænset til de 

mekaniske og elektriske dele (fx motor, trans-

mission eller styretøj), medmindre årsagen er 

hærværk eller sket under transport på eller ved 

hjælp af andet transportmiddel. 

 

2. Skader, som sker mens det forsikrede repareres 

på værksted e.l. medmindre det skyldes kørsel i 

din interesse eller nedstyrtning fra lift. 

 

3. Skader, som skyldes vejr og vind, fx frost-

sprængning eller rustning. 

 

4. Skader, som skyldes slitage, herunder ridser og 

stenslag i lakken. 

 

5. Skader som følge af kørsel uden vand og olie. 

 

6. Skader omfattet af garanti. 

 

7. Skade, som omfattes af service- eller vedlige-

holdelsesabonnement. 

 

8. Skader, som forvoldes med vilje, eller som skyl-

des grov uagtsomhed. 

 

9. Skader, som sker, fordi føreren af det trækken-

de køretøj er påvirket af alkohol, narkotika eller 

lignende, jf. forsikringsaftalelovens § 20. 

 

10. Skader, der sker, når føreren af det trækkende 

køretøj ikke har kørekort. 

 

11. I ovenstående pkt. 8, 9 og 10 dækker forsikrin-

gen dog, hvis ikke du selv, din ægtefæl-

le/samlever eller det trækkende køretøjs faste 

fører vidste, hvad der forgik. Denne uvidenhed 

må dog skyldes grov uagtsomhed. 

 

12. Selskabet forbeholder sig ret til at rejse krav 

mod føreren, hvis skaden skyldes forhold be-

skrevet under pkt. 8,9 eller 10. 
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3. Fællesbestemmelser 

 

Disse bestemmelser supplerer gældende lov om 

forsikringsaftaler. 

 

3.1. Hvem er dækket? 

 

Forsikringen dækker: 

 

1. Dig og enhver, som med din tilladelse bruger det 

forsikrede. 

 

2. Værksteder og andre, som har det forsikrede til 

reparation, service e.l. Skader, der sker under 

kørsel, er dog kun dækket, hvis kørslen sker i 

din interesse, fx prøvekørsel. 

 

3.2. Hvor dækker forsikringen? 

 

Forsikringen dækker i Danmark 

 

3.3. Hvornår dækker forsikringen ikke? 

 

Forsikringen dækker ikke i følgende tilfælde: 

 

1. Ved motorløb, bortset fra orienteringsløb, øko-

nomiløb og rallyer, der forgår i Danmark og uden 

for afspærret vej eller bane. Det er forudsat, at 

løbet afholdes med tilladelse fra den relevante 

myndighed, og at de gældende regler (herunder 

løbsregler) er overholdt. 

 

2. Ved kørsel på afspærret område, bortset fra 

øvelseskørsel (glatføre, manøvre- og skolekør-

sel), når øvelseskørslen foregår under anerkendt 

instruktion. 

 

3. Ved naturkatastrofe o.l. 

 

4. Ved krig, krigslignende handlinger, neutra-

litetskrænkelse, borgerkrig, borgerlige uro-

ligheder eller terrorhandlinger ved brug af 

nukleare, biologiske, kemiske eller radioak-

tive våben (NBCR-terror). 

 

5. Ved atomreaktioner, hvad enten de skyldes 

krigshandlinger eller ulykker. (Forsikringen dæk-

ker dog skader ved kernereaktioner i sædvanlig 

industriel, medicinsk eller videnskabelig sam-

menhæng, når anvendelsen af kernereaktioner 

har været forsikringsmæssig og ikke haft forbin-

delse med reaktor – eller acceleratordrift.) 

 

6. Ved udlejning af det forsikrede uden fører, jf. 

Justitsministeriets bestemmelser om udlejning 

uden fører. 

 

3.4. Hvordan fastsættes erstatningen? 

3.4.1. Erstatningsmuligheder 

 

Selskabet kan vælge at erstatte en skade ved at lade 

det forsikrede reparere eller at udbetale kontant er-

statning. 

 

3.4.2. Reparation 

 

Hvis selskabet vælger at lade det forsikrede repare-

re, skal det sættes i samme stand, som det var før 

skaden. Selskabet kan anvise værksted og leverandør 

til reservedele m.v. 

 

Hvis skaden sker, mens det forsikrede er overladt til 

en forhandler, reparatør eller lignende, og den på-

gældende er ansvarlig for skaden, skal de reparatio-

ner, som kan udføres på forhandlerens eller reparatø-

rens eget værksted, udføres til nettopriser. Hvis ska-

den bliver repareret på et andet værksted, betaler 

selskabet det beløb, reparatøren normalt betaler for 

en sådan reparation. Når en forhandler, reparatør el-

ler lignende er ansvarlig for skaden, hæfter den på-

gældende for evt. selvrisiko. 

 

3.4.2.1. Forsikringen dækker ikke 

 

- Forringelse af det forsikredes handelsværdi som 

følge af reparationen. 

- Udskiftning af slidte eller tærede dele. 

- Ekstraudgifter til reparation uden for normal ar-

bejdstid. 

3.4.3. Kontant erstatning 

 

1. Du får kontant erstatning, 

- hvis skaden er så stor, at reparation efter sel-

skabets skøn ikke kan betale sig, 

- ved tyveri eller røveri, hvis det forsikrede ikke 

er fundet inden 4 uger efter, at selskabet har 

modtaget din skriftlige skadesanmeldelse, 

- hvis du og selskabet er enige om en kontant er-

statning i stedet for en reparation. 

 

Når du har fået udbetalt kontant erstatning for det 

forsikrede, tilhører det forsikrede selskabet. 

 

2. Erstatningen fastsættes til den kontante købs-

pris for en tilsvarende genstand, d.v.s. samme 

mærke, model, type, alder og stand. 

3.4.4. Transport 

 

Transportomkostninger er kun dækket, hvis du ikke 

kan få dem dækket af abonnement eller anden for-

sikring. Hvis transportomkostninger er dækket, gæl-

der følgende: 

 

- Ved skade betaler selskabet transporten til 

nærmeste reparatør, hvis det er nødvendigt på 

grund af skaden. 

- Ved tyveri eller røveri, hvor det forsikrede bliver 

fundet inden 4-ugers fristens udløb, betaler sel-

skabet transport af det forsikrede til dets hjem-

sted. 

 

3.4.5.      Dobbeltforsikring 

 

Er der købt forsikring mod samme risiko i et andet 

selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at 

dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsik-

ring også er købt i andet selskab, gælder samme for-
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behold også nærværende forsikring. Det betyder, at 

erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 

 

3.5. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade? 

 

3.5.1. Afværgelse af skade 

 

Det er din pligt at forsøge at afværge skader. Når der 

alligevel er sket en skade, skal du begrænse den mest 

muligt. Selskabet har ret til at foretage skadebe-

grænsende foranstaltninger. 

3.5.2. Anmeldelse af skade 

 

Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet. 

3.5.3. Anmeldelse til politiet 

 

Tyveri, røveri og hærværk skal straks anmeldes til 

politiet. Hvis du ikke gør det, kan det påvirke 

opklaringen, og det kan iflg. Forsikringsaftale- 

loven få betydning for den erstatning, du kan få. 

3.5.4. Erstatningskrav og reparationer 

 

Aftaler om erstatningskrav og reparationer skal god-

kendes af selskabet. Du kan dog lade mindre repara-

tioner udføre straks, hvis kørslen ikke kan  

udsættes, og det er ulovligt at køre videre uden at få 

det forsikrede repareret. 

 

3.6. Hvad gælder omkring selvrisiko? 

3.6.1. Hvad er selvrisiko? 

 

Selvrisiko er den del af en skade, du selv skal 

betale. Selvrisikoens størrelse står på policen, og 

den kan opkræves på samme måde som din 

præmie.  Hvis selskabet har lagt selvrisikobeløb 

ud, opkræver vi beløbet hos dig. 

 

3.7. Regres (refusion) 

3.7.1. Hvad er regres? 

 

Regres eller refusion er et forsikringsselskabs ret 

til at få tilbagebetalt et beløb, som det har udbetalt. 

Det kan komme på tale i flere situationer: 

3.7.2. Ulovlig udlejning af det forsikrede 

 

Hvis skaden sker, mens det forsikrede er udlejet 

uden fører i strid med Justitsministeriets bekendtgø-

relse om udlejning, skal selskabet gøre regres gæl-

dende over for dig som forsikringstager. Det gælder 

dog ikke, hvis du kan bevise, at skaden ikke skyldes 

udlejningen. 

3.7.3. Skader, der ikke er dækket af forsikringen 

 

Hvis selskabet har erstattet en skade, som ikke er 

omfattet af forsikringen, kan vi kræve det udbetalte 

beløb tilbagebetalt. 

 

 

 

 

3.8. Moms 

 

Hvis du er momsregistreret, gælder følgende: 

1. Ved udbetaling af kontant erstatning bliver 

momsen trukket fra erstatningsbeløbet, hvis din 

virksomhed kan trække momsen fra. 

 

2. Ved reparationer lægger selskabet momsen ud 

ved at betale for reparationen, men du skal be-

tale selskabet momsbeløbet tilbage.  

 

Betalingsformen kan være den samme som den, 

der gælder for din præmie, og beløbet forfalder 

straks. 

 

 

3.9. Hvornår skal præmien m.m. betales? 

3.9.1. Betaling af præmien m.m. 

 

Første præmie skal betales, når forsikringen træder i 

kraft. De følgende præmier skal betales på de aftalte 

betalingsdatoer. Eventuelle afgifter til staten og ek-

speditionsgebyrer skal betales sammen med præmi-

en. 

 

Selskabet sender inden betalingsdatoen en opkræv-

ning på præmien, herunder evt. afgifter og 

gebyrer. Hvis du ikke betaler rettidigt, får du en på-

mindelse med oplysning om konsekvensen af at beta-

le for sent. Selskabet har ret til at opkræve ekspedi-

tionsgebyr og strafrenter. 

 

Selskabet kan i øvrigt kræve gebyr for at ud- 

skrive dokumenter (fx policer) og for andre 

serviceydelser. 

 

3.10. Hvordan indeksreguleres forsikringsnummer og præ-

mier? 

3.10.1. Indeksregulering af beløb 

 

Præmie, selvrisici samt erstatningssummer indeksre-

guleres årligt.  

  

Indeksregulering følger ”Lønindeks for virksomheder 

og organisationer”, der udgives af Danmarks Statistik. 

Ophører udgivelsen af dette indeks, eller ændres 

grundlaget for dets udregning, har selskabet ret til at 

benytte et lignende indeks fra Danmarks Statistik. In-

dekset for første kvartal året før danner grundlag for 

reguleringen. 

  

Indeksregulering af selvrisici og erstatningssummer 

sker pr. hovedforfald. Erstatningssummerne og selvri-

sikobeløb for ansvarsdækning og retshjælpsdækning 

indeksreguleres ikke.  

Erstatningsbeløb efter ansvarsdækningen bliver regu-

leret efter lov om erstatningsansvar. Præmien in-
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deksreguleres på forsikringens første betalingsdag i 

kalenderåret (pr. hovedforfald). 

 

3.11. Hvornår skal du oplyse om forandringer? 

3.11.1. Ændringer 

 

Din præmie og betingelser skal ændres efter den 

gældende tarif, hvis du eller den faste bruger 

 

1. Skifter bopæl 

 

 

2. Anskaffer særligt udstyr, som du ønsker medfor-

sikret. 

 

3. Ændrer anvendelsen af det forsikrede (du kan se 

på policen, hvilken anvendelse der er oplyst om 

det forsikrede). 

 

4. På anden måde ændrer risikoen eller erstat-

ningsværdien. 

 

Du har i så fald pligt at give os besked hurtigst mu-

ligt. 

3.11.2. Salg af det forsikrede 

 

Hvis du sælger det forsikrede ophører forsikringen. 

Du skal derfor straks give os besked om ejerskiftet. 

 

3.12. Hvordan bringes arbejdsredskabsforsikringen til op-

hør? 

3.12.1. Opsigelse og ændring 

 

Arbejdsredskabsforsikringen er for et-årige perioder 

og løber, indtil enten du eller selskabet opsiger den 

skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsik-

ringsperiodes ophør. 

 

Selskabet vil varsle eventuelle væsentlige ændringer 

af forsikringens vilkår og betingelser senest 30 dage 

før forsikringsperiodens udløb.  

Ved betaling for en ny forsikringsperiode, accepterer 

du samtidig de varslede ændringer, og forsikringen 

fortsætter med de ændrede vilkår og betingelser.  

Indeksregulering eller regulering af generelle afgifter 

pålagt forsikringen, betragtes ikke som en ændring af 

forsikringens præmie. 

 

 

3.13. Voldgift 

 

Hvis du ikke kan blive enig med selskabet om erstat-

ningens størrelse, fastsættes den endeligt ved vold-

gift. Til denne voldgift vælger du og selskabet hver 

en vurderingsmand. 

Vurderingsmændene vælger en opmand, før sagen 

begynder. Hvis vurderingsmændene ikke kan blive 

enige om opmand, udnævnes han af præsidenten for 

Sø- og Handelsretten. 

 

Opmanden deltager kun i afgørelsen, hvis vurde-

ringsmændene ikke kan blive enige. Han fastsætter i 

det tilfælde en erstatning, der ligger inden for de to 

vurderingsmænds forslag. 

 

Voldgiftsretten bestemmer også, hvordan omkostnin-

gerne ved voldgiftssagen skal fordeles. 

 

        
4. DFIM og DFIM’s rolle i forhold til dine forsikringer 
 
4.1. Man kan som forsikringstager blive registreret i DFIMs 

register i følgende situationer:  
 
- I tilfælde af afvigende skadesforløb, 
- I tilfælde hvor en forsikring er afmeldt på 

grund af præmierestance, 
- I tilfælde af manglende forsikring og opkræv-

ning af gebyr herfor. 

 
4.2. I tilfælde af afvigende skadesforløb 

Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb,  

fx efter gentagne skadestilfælde, stiller  

skærpede betingelser for dens fortsættelse eller  

opsiger forsikringen, sker registrering heraf i 

den del af Fællesregisteret, som vedrører  

forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. 

 

Samtidig med en sådan registrering gives der  

forsikringstageren meddelelse herom med nærmere 

oplysning om klageadgang m.v. Registrering i  

Fællesregisteret (DFIM, Postboks 111, 2900 

Hellerup, tlf. 41 91 90 69) sker på grundlag af en  

tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række 

vilkår. 

 

4.3. I tilfælde hvor en forsikring er afmeldt på grund af 
præmierestance. 

 Restanceforhold indberettes til Fællesregisteret, 

 der føres af DFIM (Postboks 111, 2900 Hellerup, tlf. 

41 91 90 69), efter indhentet tilladelse på nærmere 

 angivne vilkår fra Datatilsynet. 

 

 Oplysning om registreringen videregives til øvrige 

 motorkøretøjsforsikringsselskaber med henblik på, 

 at selskaberne kan stille skærpede betingelser for 

 indgåelse af en forsikringsaftale. 

 

 Du har adgang til at blive gjort bekendt med  

 årsagen til registreringen her i selskabet, og med  

 registreringen i Fællesregisteret. 

 Du har ret til at klage til Datatilsynet over  

 behandling af urigtige eller vildledende oplysninger  

 om dig.  

 Det anbefales, at du i første omfang indgiver din 

 klage til DFIM, som er ansvarligfor førelsen af  

 nævnte register, med henblik på at DFIM kan tage 

 stilling til klagen.  

 DFIM’s afgørelse kan indbringes for Datatilsynet,  

 Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København. 

 

4.4. I tilfælde af manglende forsikring og opkrævning af 
gebyr herfor. 

 Forsikringsophør bliver oplyst til DFIM, der efter 

færdselslovens § 106, stk. 4, kan pålægge dig et ge-

byr på kr. 250,00 pr. dag, dit motordrevne køretøj er 

uforsikret. Udpantning af den 

 forfaldne gæld kan ske. 
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 Ved opkrævning af gebyr vil du blive registreret i 

Fællesregistret, der føres af DFIM, efter indhentet 

tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet. 

 

 Oplysning om registreringen videregives til øvrige an-

svarsforsikringsselskaber. 

 

 Du kan ikke tegne forsikring på et motordrevet køre-

tøj, før gebyr er betalt til DFIM. Du kan se mere på 

www.dfim.dk. 

 

 Du har ret til at klage til Datatilsynet over behandling 

af urigtige eller vildledende oplysninger om dig. Det 

anbefales, at du i første omfang indgiver din klage til 

DFIM, som er ansvarlig 

 for førelsen af nævnte register, med henblik på at 

DFIM kan tage stilling til klagen.  

 DFIM’s afgørelse kan indbringes for Datatilsynet, Carl 

Jacobsens Vej 35, 2500 København. 

 

 

 


