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De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Er der
uoverensstemmelser mellem dette dokument og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der gælder.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Motorkøretøjsforsikring, som dækker det køretøj, der fremgår af policen med reg.nr. Forsikringen dækker forsikringstageren og
enhver, der med lovlig tilladelse benytter køretøjet. Forsikringen dækker ligeledes virksomheder, der har køretøjet til reparation,
service, transport, salg eller lign. i visse situationer.

behandling, med mindre skaden er en
kørselsskade.

Hvad dækker den?
Lovpligtig ansvarsforsikring, som dækker
sikredes erstatningsansvar for skade
forvoldt ved motorkøretøjets benyttelse
som køretøj.
Hvis forsikringen omfatter kaskoforsikring:
Gældende for personvogne og varebiler:
Forsikringen dækker skader på din bil og
ekstra udstyr, som er fastmonteret og
indeholdt i den officielle nyvognspris ved 1.
indregistrering.
Redningsforsikring i udlandet.
Retshjælp
Vejhjælp i Danmark
Forsikringen kan udvides til at omfatte
friskadedækning, autohjælp, fører- og
passagerulykke, frontrude, delkasko,
parkeringsbuler, erstatningsbil og stilstand

Hvad dækker den ikke?
 Ansvar for skade på førerens person,
førerens og forsikringstagerens ting eller
ejendom, på tilkoblet køretøj, på dyr eller
ting i eller på tilkoblet køretøj.
 Fabrikations- og konstruktionsfejl.
 Skade, der alene opstår i og er begrænset
til køretøjets mekaniske dele.
 Skade som følge af kørsel uden vand/olie.
 Frostsprængning.
 Forringelse af køretøjets stand, som følge
af brugen af dette, af slitage og vejrligets
påvirkninger, rustdannelse m.m.
 Skade, der påføres køretøjet eller dele deraf
under og i forbindelse med bearbejdning
eller

 Skade, forårsaget under selvforskyldt
beruselse.
 Skade, hvis køretøjet blev ført af en person,
der pga. sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn,
medicinmisbrug, indtagelse af
euforiserende stoffer eller lign. var ude af
stand til at føre motorkøretøjet på
betryggende måde.
 Skade, der er indtrådt, mens køretøjet blev
ført af en person, der ikke havde lovbefalet
førerbevis. Undtagelsen gælder ikke
såfremt skaden ikke skyldes manglende
kørefærdighed.
 Skade forvoldt af det med køretøjets
transporterede gods, hvis det har været
stuvet/ læsset forkert.
 Hvis der kan kræves erstatning i henhold til
anden forsikring.
 Skade, som direkte eller indirekte følge af
krig, borgerlige uroligheder, jordskælv eller
andre naturforstyrrelser i Danmark samt
udløsning af atomenergi eller radioaktive
kræfter.
 Skade, der skyldes, at køretøjet var
behæftet med sådanne mangler, at det var
uforsvarligt at benytte det f.eks. nedslidte
ulovlige dæk.
 Skade forvoldt med forsæt eller ved grov
uagtsomhed, hvis forsikringstageren selv
var fører af køretøjet eller
forsikringstageren vidste, at der forelå
omstændigheder som beskrevet, eller hans
manglende kendskab skyldes grov
uagtsomhed.
 Når skaden sker på et tidspunkt, hvor du er
bagefter med betalingen af forsikringspræmien.

Hvor er jeg dækket?
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✓ I Danmark, i Europa og i de lande udenfor
Europa, der er tilsluttet grønt kort
ordningen.

!

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
!

Forsikringen dækker også skade eller
ansvar for skade, som er sket under
nationale orienterings-, pålideligheds- og
økonomiløb og under rallyer (dog ikke
baneløb – se punkt c nedenfor). Men kun
hvis
1. der køres i Danmark
2. Justitsministeriets tilladelse er i orden
(når en tilladelse kræves)
3. reglerne for løbet er overholdt.

For udstyr, der ikke er medregnet i den
officielle nyvognspris, gælder følgende:
Indenfor et maksimum på kr. 10.000 (inkl.
montering) pr. forsikringsbegivenhed,
dækkes eftermonteret ekstraudstyr
(herunder lakering), når det er fastmonteret
i køretøjet, samt når det er afmonteret, dog
kun såfremt opbevaring sker i aflåst
bygning, og hvor der er synligt tegn på
opbrud. Alt udstyr som er eftermonteret på
bilen efter 1. registrering betragtes som
ekstra udstyr.
Se i øvrigt forsikringsbetingelserne.

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Flytning, ændring af køretøjets
anvendelse, ændring af motorstørrelse
og/eller vægt, montering af trækkrog
skal oplyses til selskabet.

-

I en skadessituation skal sikrede
begrænse skaden samt anmelde
skaden til selskabet snarest muligt.

-

Du skal betale til tiden.

Forsikringen dækker dog ikke skade eller
ansvar for skade hvis
a. du ikke har rettet dig efter
Justitsministeriets regler om udlejning af
bil eller fører
b. skaden sker under kap- og
væddeløbskørsel – eller under træningen.
c. som sker ved kørsel på en bane eller et
andet område, som er afspærret til løbet.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og herefter forfalder præmien enten helårligt,
halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Ved halvårlig betaling tillægges 3%, ved kvartårlig betaling
tillægges 5%, og ved månedlig betaling tillægges 8%. Præmien betales via BS eller via girokort. Ved
opdelt betaling er det et krav fra selskabets side, at præmien betales via BS.
Skadeforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien.

Hvornår starter og slutter forsikringen?
Forsikringen træder ikraft på den aftalte dato, såfremt dækningen er accepteret af ETU Forsikring.
Forsikringen ophører, når den opsiges af forsikringstageren, et andet forsikringsselskab eller ETU
Forsikring. Forsikringen kan ligeledes ophøre, såfremt præmien ikke bliver betalt jævnfør
fællesbetingelser for alle forsikringsarter.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen enten en måned før hovedforfald uden gebyr eller i løbet af en måned plus
en måned mod et mindre gebyr.
Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr.
Du kan læse mere om vores gebyrer på etuforsikring.dk.

