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Produkt: Motorkøretøjsforsikring

Dette dokument med oplysninger om forsikringsproduktet har kun til formål at give en oversigt over
forsikringens overordnede dækning og undtagelser, og det er ikke på nogen måde udarbejdet specifikt til dine
individuelle behov. Fuldstændige oplysninger om produktet forud for og i forbindelse med kontrakten er anført i
dokumentationen til din police.
Hvad dækker denne type forsikring?
Den kombinerede ansvars- og kaskoforsikring dækker dit juridiske ansvar for tingsskader, personskader eller
dødsfald, som en tredjepart måtte pådrage sig, og som den forsikrede fører har forårsaget i forbindelse med
anvendelse af det forsikrede køretøj, samt skadestilfælde på det forsikrede køretøj, herunder brand og tyveri.

Dækningen omfatter tab eller beskadigelse af dele og/eller tilbehør, der er monteret under produktionen.

Hvad er forsikret?
Kun standardgrænserne for dækningen er anført i
dette dokument. Se udførlige oplysninger om
dækningens grænser i dokumentationen til dine police:
Dækker den forsikredes tredjemandsansvar for
personskade og tingsskade i henhold til
færdselsloven, der er forårsaget af anvendelse af
det forsikrede motorkøretøj som et motorkøretøj i
henhold til bestemmelserne i færdselsloven:
o Personskade
o Tingsskade

– DKK 116.000.000
– DKK 23.000.000

Skader på dit køretøj som følge af et uheld, brand
eller tyveri.
Hvis dit køretøj bliver stjålet eller totalskadet,
betaler vi den bogførte værdi eller det beløb, der
er angivet i dokumentationen for din police, alt
efter hvad der er mindst.
Skader på glas og/eller forruden som følge af en
forsikret begivenhed.
Køretøjstilbehør, der blev monteret på det
forsikrede køretøj under produktionen.
Døgntelefonnummer for skadesanmeldelser.
Kørsel i Europa, hvor du har det samme
dækningsniveau ved kørsel med dit køretøj i de
lande, der er anført under afsnittet "Hvor er jeg
dækket" på næste side.

Hvad er ikke forsikret?
Skader som følge af krig, borgerkrig, oprør og/eller
revolution, terrorhandlinger, ioniserende stråling eller
radioaktiv forurening.
Skader som følge af brug af køretøjet på
lufthavnsområder, undtagen i områder, som offentligheden
har fri adgang til at befærde med køretøjer.
Skader som følge af køretøjers deltagelse i væddeløb,
rallyer og/eller hastighedsprøver.
Tab af, skader på eller ansvar for transporterede varer.
Skader som følge af transport af brandfarlige væsker,
højeksplosive sprængstoffer, kemikalier eller gasser i
flydende, komprimeret og/eller luftformig tilstand.
Skader som følge af overlagte/forsætlige handlinger.
Skader som følge af brug af køretøjet som et
erhvervsredskab.
Skadesanmeldelser som følge af svig fra din side eller på
dine vegne.
Kørsel under påvirkning af alkohol, rusmidler eller stoffer.
Kørsel uden gyldigt kørekort.
Tyveri og/eller tab af personlige ejendele.
Forurening, medmindre det er opstået som følge af en
pludselig, uforudset hændelse.
Slitage.
Tab i markedsværdi efter reparation.
Mekaniske, elektriske, elektroniske eller computermæssige
fejl, driftssvigt eller beskadigelse.
Skader på dæk som følge af punkteringer, snit,
sprængning eller anvendelse af bremser.
Eventuel selvrisiko som angivet i policens oversigt.
Tyveri af brændstof eller brændstofforbrug i forbindelse
med tyveri.
Skade på eller tyveri af trailere.
Nye nøgler og låse, hvis nøgler mistes eller stjæles.

Har dækningen nogen begrænsninger?

!
!
!

Dit køretøj kan kun benyttes til de formål, der blev aftalt ved kontraktens indgåelse;

!

Alle førere skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort;

Kørsel af andre biler er begrænset til køretøjer, der er leaset af din arbejdsgiver;
Alle førere skal være berettiget til at føre køretøjet, og deres ret til dette må ikke være begrænset af juridiske eller
medicinske grunde;

Hvor er jeg dækket?
Danmark og andre lande, som Europa-Kommissionen har godkendt i henhold til kravene i artikel 7, stk. 2,
i De Europæiske Fællesskabers direktiv om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (nummer 72/166/CEE).
Ansvarsforsikringens dækning omfatter også ikke-europæiske lande, der er angivet på det grønne
bilforsikringskort, med undtagelse af overstregede lande.

Hvad er mine forpligtelser?
-

-

-

Du er forpligtet til at give en rimelig beskrivelse af den risiko, som du ønsker at forsikre.
Du skal underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige og erhvervsmæssige forhold som
beskrevet i policen, herunder eventuelle førere, der er omfattet af policen, og som har fået inddraget
deres kørekort, og/eller hvis de ikke længere har tilladelse til at føre det forsikrede køretøj af juridiske
eller medicinske årsager.
Du eller dine juridiske repræsentanter skal indberette en ulykke til os hurtigst muligt, efter at den er
opstået.
Du skal give os alle oplysninger ærligt og nøjagtigt. Indgiv ikke en svigagtig eller overdreven
skadeanmeldelse.
Du skal træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre, at dit køretøj bortkommer eller bliver stjålet.
Du skal holde dit køretøj i en trafiksikker stand.
Du skal betale præmien i overensstemmelse med de aftalte tidsrammer.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Din forsikringspræmie vil blive opkrævet som en del af din månedlige leasingfaktura, medmindre andet er
aftalt med forsikringsselskabet.

Hvornår begynder og ophører dækningen?
Dækningen begynder, når dit leasede køretøj er leveret. Policen fornys årligt pr. 1. januar, og forsikringen
ophører, når leasingkontrakten er opsagt eller afsluttet.

Hvordan opsiger jeg kontrakten?
Du kan opsige din forsikring med 30 dages skriftligt varsel til Arval Danmark.

