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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?
Bilejerskifteforsikring dækker det køretøj, der fremgår af policen med reg.nr. Forsikringen dækker den sikrede som fremgår af
policen. Forsikringen dækker fejl på de elektriske og mekaniske komponenter, som fremgår af policen. Der findes 6 forskellige
varianter/dækninger, som er tilpasset bilens alder og kilometertal.

Hvad dækker den?
Forsikringen dækker omkostninger til
mekaniske reparationer, som følge af
pludselig opstået skade*, eller uventet
unaturlig slitage*, der forhindrer videre
kørsel i forsikringens løbetid. Forsikringen
dækker dækningsberettiget komponenter
og dele. Forsikringen
dækkerreparationsudgiften, pr. skade dog
maksimalt det beløb, der fremgår af policen

Hvad dækker den ikke?
 Hvis skaden sker i forbindelse med en
forsætlig handling, grov uagtsomhed, eller
hvis der er afgivet urigtige oplysninger i
forbindelse med tegningen af
ejerskifteforsikringen.

Hvor er jeg dækket?
✓

I alle EU-lande og lande tilknyttet EØS

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
!

Der ydes ikke erstatning for:
Sliddele - under sliddele falder bl.a.
bremseklodser, bremsebelægninger,
bremseskiver, bremsetromler, bremseslanger
og –rør, vinduesviskerblade, -dyser, -arme og
– gummi, bremsevedligeholdelse,
sporestænger og –kugler, hjullejer,
styretøjsdæmper og kardanled.
Dele, som ved regelmæssigt vedligeholdelseog plejearbejde skal udskiftes.

 Fejl, som fandtes på køretøjet, da det blev
købt, eller som er nævnt i den af
synsenhedens udarbejdede rapport.

Samtlige indstillingsarbejder eller reset uden
skade på komponent.

 Fejlmonterede dele eller dele, som ikke var
monteret ved leveringen fra fabrikken.

Filtre, pakninger på brændstofanlægget,
rengøring samt justering af brændstoftilførslen.

 Skade, som omfattes af garanti fra importør
eller producent samt skade på
komponenter, som importør eller producent
i lignende situationer tidligere har erstattet
kulancemæssigt efter udløb af bilens
oprindelige garantiperiode.
 Skade, som opstår i forbindelse med
eksterne påvirkninger, konkurrencekørsel,
udlejning, taxikørsel, øvelseskørsel,
terrænkørsel, banekørsel eller anden form
for anvendelse, som udsætter køretøjet for
unormal belastning.
 Udrykningskøretøjer.
 Skader, som forårsages direkte eller
indirekte af frost, overophedning, trimning,
vand- eller brandskade, korrosion,
trafikulykker, manglende vedligeholdelse,
grov uagtsomhed eller lovbrud.

Startbatterier/vedligeholdelse, genopladning,
udskiftning.
Kontrol af væskestande, som drifts- og
hjælpestoffer, herunder brændstof, kemikalier
(dog dækkes efterfyldning af klimaanlægget i
forbindelse med en dækket skade), køle- og
frostmiddel, hydraulikolier, olie, fedt samt
særlige smøremidler, filtre.
Køle- og varmtvandsslanger,
hydraulikledninger, slanger og beholdere.
Kileremme og tandremme samt udskiftning
heraf.
Udstødningsmanifold, katalysator samtlige
lyddæmpere, partikelfilter og rør samt
befæstelser og ophæng.
Bilnøgler, fjernbetjening/-sender, batterier
hertil, glødepærer, Xenon/LED pærer, dørlåse
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og mekaniske dele til låsesystemet. Belysning
- herunder lysdioder, signalhorn, ledninger og
kabler/lyslederteknik.

Håndfri telefonanlæg og – indretninger, CDrom til navigationssystem,
underholdningselektronik af enhver art.

Dæk, stål- og alufælge, pyntekapsler,
afbalancering af hjul.

Der henvises til de komplette forsikringsbetingelser.

Tætninger og justerarbejde af
bagagerumsklap, skyde- og lameltag, kaleche,
døre, motorhjelm såvel som årsag til
indtrængen af vand, vind- og raslelyde,
påfyldning af fejlagtigt brændstof og
følgeskade heraf.

Hvilke forpligtelser har jeg?

Efterspænding af skuer og bolte på hele bilen,
ramme, karrosseri og kromdele, ridser,
lakbeskadigelser, hele lakoverfladen, rust udeog indefra, skrammer, dørstoppere, kalecher,
kalecheglas, godsbefæstelser,
bagagerumsafdækninger, sædestel, spejle og
elektriske spejlindstillinger og –glas, bilruder.
Dog dækkes bagruden ved defekt i
varmeelement og antenne.

-

Du skal give os korrekte oplysninger,
når du opretter forsikringen.

-

Du skal betale til tiden.

-

Du skal kontakte os, hvis oplysningerne
i policen er forkerte, og hvis du flytter.

-

I en skadesituation skal du begrænse
skaden samt straks anmelde skaden til
os.

-

Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald
og hærværk til politiet.

Ildslukkere, forbindskasser, værktøj,
advarselstrekant, tilbehør.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden. Forsikringen betales som et engangsbeløb.
Skadeforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien.

Hvornår starter og slutter forsikringen?
Forsikringen træder i kraft på den aftalte dato, såfremt dækningen er accepteret af ETU Forsikring.
Forsikringen ophører, når den valgte tegningsperiode udløber.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan ikke opsiges, men følger den valgte tegningsperiode.
Sælges køretøjet, kan køber overtage den eksisterende forsikring, såfremt ETU Forsikring modtager
meddelelse herom.

