Forsikring: Firmabil/personbil
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om firma-/personbilforsikring. I tilfælde af skader er det
de fulde forsikringsbetingelser og forsikringsaftalen (policen), der er gældende. Kontakt os for at rekvirere forsikringsbetingelserne. Forsikringen er en firma-/personbilforsikring, som du kan tilpasse med flere
tilvalgsdækninger.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en firma-/personbilforsikring, som du kan tilpasse med flere tilvalgsdækninger.

Hvad dækker forsikringen?
Sum
Ansvarsforsikringen dækker med de summer, som
er fastsat i færdselsloven.
Dækninger
Forsikringen kan individuelt tilpasses og fx dække:
• Ansvar
• Kasko
• Glasdækning
• Vejhjælp
• Førerforsikring
Alle dine valgte dækninger står i din forsikrings
aftale.

Er der nogen begrænsninger?
Nedenfor finder du eksempler på skader, der ikke
er omfattet af forsikringen. Du skal være opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. Det fulde
overblik over ikke-omfattede skader finder du i
forsikringsbetingelserne.
•
•
•
•
•
•
•

Skader sket under udlejning uden fører,
medmindre andet er aftalt med os
Skader sket under personbefordring,
medmindre andet er aftalt med os
Hvis bilens fører er påvirket af alkohol,
narkotika og lignende
Hvis bilens fører ikke har gyldigt kørekort
Hvis bilen er uforsvarlig eller ulovlig at bruge på
grund af ændringer, fejl eller mangler
Skader sket som følge af kørsel uden vand og olie
Skader forvoldt ved forsæt eller grov
uagtsomhed

Hvad dækker forsikringen ikke?
Nedenfor finder du eksempler på forhold, der ikke er omfattet af forsikringen. Du skal være opmærksom på, at
listen ikke er udtømmende. Det fulde overblik over ikke-omfattede forhold finder du i forsikringsbetingelserne.
•
•
•
•
•

Afmonterede dele og ekstraudstyr (herunder vinter-/sommerhjul), som ikke opbevares i forsvarligt aflåst
rum
Mobiltelefoner, mobile navigationsanlæg og andet mobilt elektronisk udstyr
Brændstof og øvrige væsker
Fastmonteret ekstraudstyr ud over bilens fabrikat, model og årgang er kun dækket til et vist beløb, som
står i forsikringsaftalen. Du kan vælge at forhøje din dækning af ekstraudstyr
Skader på ting eller ejendom, som tilhører føreren, forsikringstageren eller den faste bruger

Hvornår går dækningen fra
og til?

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen gælder i Europa og i de lande uden
for Europa, der er tilsluttet grønt kort-ordningen.
Det grønne kort er dokumentation for, at der er en
lovpligtig ansvarsforsikring for ejer/bruger under
kørsel i udlandet.

•

•
•

Hvilke forpligtelser
har jeg?
Når der sker en skade:
• Du skal straks forsøge at begrænse skadens
omfang
• Du skal melde tyveri og hærværk til politiet straks
• Anmeld skaden hurtigst muligt til os på tryg.dk
eller +45 70 11 20 20
• Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne
beskadigede ting, før vi har godkendt det
• Du skal medvirke til at reetablere skaden eller
tabet, som din virksomhed har ansvaret for
• Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse
af erstatningskrav må kun ske med Trygs
samtykke
Ved ændringer
Du skal give os besked i følgende situationer:
• Hvis køretøjet får ny eller anden fast bruger
• Hvis der sker ændringer på køretøjet, så det
eksempelvis ændrer motoreffekt
• Hvis du anskaffer ekstraudstyr og får behov
for mere dækning
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Har du brug for hjælp eller rådgivning?

Kontakt os på +45 33 55 80 60 eller forsikring.dk@nffleet.com.

•

Forsikringen træder i kraft den dag, vi har
aftalt, dog senest fra det tidspunkt, hvor
bilen, som er forsikret hos os, er tilmeldt DMR
(Digitalt Motorregister)
Forsikringen gælder for et år ad gangen,
medmindre andet står i forsikringsaftalen
Forsikringen forlænges automatisk for
yderligere et år, medmindre den opsiges inden
Afmeldes bilen i DMR, ophører forsikringen
på samme tidspunkt, som afmeldingen sker,
medmindre andet er aftalt

Hvornår og hvordan betaler
jeg?
Forsikringen opkræves forud én gang om
måneden.
Du kan betale forsikringen via Betalingsservice
eller indbetalingskort.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt, senest
1 måned før forsikringsperioden udløber.

