
1% Generelt

50% Hvem er dækket?

50% Dækker forsikringstager samt andre, der lovlig benytter bilen 0,25 %

50% Dækker virksomheder, der har fået overladt bilen til reparation, service eller
lignende, når kørsel sker i forsikringstagers interesse

0,25 %

100% Sum

50% Hvor dækker forsikringen?

75% Dækker i Danmark og ved kørsel i de lande, der er tilsluttet
grønkortordningen

0,38 %

25% Dækker ved skade sket under/ved nationale orienterings- og økonomiløb,
hvis løbet foregår:

I Danmark
Politiet har givet tilladelse til løbet
Foreskrevne løbsregler overholdes

0,12 %

100% Sum

100% Sum

10% Konsekvens ved skade og skadefri kørsel

70% Konsekvens ved skade

100% Prisen falder, selvom der har været en skade 7,00 %

95% Prisen ændres ikke automatisk ved en skade 6,65 %

70% Prisen stiger ved en skade 4,90 %

Note Konsekvens:

265 % Sum

30% Konsekvens ved skadefri kørsel

80% Prisen kan blive billigere ved skadesfri kørsel 2,40 %

100% Prisen kan ikke blive billigere ved skadesfri kørsel 3,00 %

180 % Sum

100% Sum

0% Fastpris

0% Prisen ændres ikke automatisk ved skade 0 %

0 % Sum

20% Ansvar

90% Hvad dækker forsikringen?

40% Dækker skader forvoldt ved brug af bilen, som køretøj, både indenfor som
uden for færdselslovens område

7,20 %

40% Den erstatning, der udbetales, bygger på reglerne ifølge gældende lov 7,20 %

5% Dækker skader forvoldt med påhængskøretøj, hvis bilen er registreret med
trækkrog

0,90 %

15% Dækker skader på passagerers person eller ting 2,70 %

100% Sum

10% Selvrisiko

100% Ekstra selvrisiko
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100% Forsikringen er uden ekstra selvrisiko ud over den valgte 2,00 %

70% Forsikringen er uden ekstra selvrisiko, medmindre skaden bliver
forvoldt af unge, der ikke er registreret på policen

1,40 %

Note Aldergrænse og selvrisiko:

170 % Sum

100% Sum

100% Sum

44% Kasko

90% Hvad er dækket?

57% Generelt

80% Dækker skade på den forsikrede bil 18,06 %

2% Dækker mekanisk skade, der ikke sker i forbindelse med en
dækningsberettigende skade

0,45 %

2% Dækker forringelse af bilens handelsværdi som følge af skade og
reparation

0,45 %

16% Dækker fastmonteret standardudstyr på bilen 3,61 %

Note Definition af fastmonteret standardudstyr:

100% Sum

15% Ekstraudstyr

50% Dækker fastmonteret ekstraudstyr 2,97 %

Note Definition på ekstraudstyr:

50% Dækker afmonteret tilbehør og værktøj, når det kun bliver brugt i
forbindelse med den forsikrede bil

2,97 %

Note Definition på afmonteret tilbehør og værktøj:

Note Maksimal sum på ekstraudstyr:

100% Sum

3% Transport til værksted ved skade

80% Dækker transport af bilen til selskabets aftaleværksted, hvis skaden
på bilen er omfattet af forsikringen

0,95 %

100% Dækker transport af bilen til nærmeste værksted, hvis skaden på bilen
er omfattet af forsikringen

1,19 %

180 % Sum

15% Nyværdi

60% Nyværdierstatning, hvis udgiften til reparation af bilen overstiger 50%
af en tilsvarende bils nyværdi, og bilen var fabriksny, da forsikringen
blev købt

3,56 %

10% Nyværdierstatning på biler, der ikke blev forsikret hos selskabet ved
bilens første registreringsdato

0,59 %

6% Nyværdierstatning på demobiler 0,36 %

6% Nyværdierstatning på leasingbiler 0,36 %

12% Nyværdierstatning, hvis skaden sker inden for det 1. år 0,71 %

15% Nyværdierstatning, hvis skaden sker inden for de første 2 år 0,89 %

18% Nyværdierstatning, hvis skaden sker inden for de første 3 år 1,07 %

127 % Sum

5% Redning og vejhjælp uden for Danmark

100% Dækker redning og vejhjælp uden for Danmark 1,98 %

Note Redning og vejhjælp hos:



100% Sum

5% Retshjælp

100% Forsikringen dækker retshjælp 1,98 %

Note Maksimal summer:

Note Selvrisiko ved retshjælpsskader:

100% Sum

100% Sum

10% Selvrisiko

50% Kombineret ansvar- og kaskodækning

0% Der bliver kun opkrævet én selvrisiko, når der er skade på ansvar- og
kaskodækning samtidig

0,00 %

100% Der bliver ikke opkrævet selvrisiko, hvis der kun sker ansvarsskade og
der også er købt kaskodækning

2,20 %

100% Sum

50% Ekstra selvrisiko

100% Forsikringen er uden ekstra selvrisiko ud over den valgte 2,20 %

70% Forsikringen er uden ekstra selvrisiko, medmindre skaden bliver
forvoldt af unge, der ikke er registeret på policen

1,54 %

Note Aldergrænse og ekstra selvrisiko:

170 % Sum

100% Sum

100% Sum

3% Friskade

100% Friskade gælder ved følgende skadestyper:

8% Brand 0,24 %

3% Eksplosion 0,09 %

3% Kortslutning 0,09 %

3% Lynnedslag 0,09 %

13% Tyveri 0,39 %

5% Røveri 0,15 %

13% Parkeringsskade, når din bil er påkørt af ukendt modpart 0,39 %

4% Nedstyrtede genstande 0,12 %

4% Hærværk 0,12 %

4% Seriehærværk 0,12 %

20% Forsikringen er uden prisstigning ved friskade 0,60 %

20% Forsikringen er uden opkrævning af selvrisiko ved friskade 0,60 %

10% Der bliver opkrævet delvis selvrisiko ved friskade 0,30 %

Note Selvrisiko ved friskade:

110 % Sum

100% Sum

4% Udvidet glasdækning

100% Hvad dækker glasdækning?

17% Reparation af bilens forrude 0,68 %

42% Udskiftning af forrude er uden opkrævning af selvrisiko 1,68 %



30% Udskiftning af forrude er med opkrævning af selvrisiko 1,20 %

Note Selvrisko ved udskiftning af forrude:

17% Udskiftning eller reparation af bilens øvrige glas er uden opkrævning af
selvrisiko (sol- og glastag er ikke en del af øvrig glas)

0,68 %

5% Udskiftning eller reparation af bilens øvrige glas er med opkrævning af
selvrisiko (sol- og glastag er ikke en del af øvrig glas)

0,20 %

Note Selvrisiko øvrig glas:

22% Forsikringen stiger ikke i pris ved skade på udvidet glasdækning 0,88 %

2% Udskiftning af sol- og glastag 0,08 %

135 % Sum

100% Sum

8% Vejhjælp

30% Hvor dækker vejhjælp?

80% Dækker i Danmark 1,92 %

100% Dækker i Danmark og Europa 2,40 %

180 % Sum

70% Hvad dækker vejhjælp?

14% Dækker starthjælp 0,78 %

5% Dækker døroplukning 0,28 %

2% Dækker psykologisk krisehjælp som følge af færdselsskader 0,11 %

7% Dækker erstatningsbil 0,39 %

10% Dækker videretransport af fører og passagerer, hvis bilen ikke kan køre
videre

0,56 %

13% Dækker bugsering af bilen 0,73 %

Note Bilen bliver transporteret til:

13% Dækker driftstop og nedbrud når bilen ikke kan køre videre 0,73 %

7% Dækker hjulskift 0,39 %

7% Dækker udbringning af brændstof 0,39 %

10% Dækker bjærgning/fritrækning 0,56 %

2% Dækker tilkoblet påhængsvogn 0,11 %

Note Hvilke typer påhængsvogne  er omfattet:

10% Dækker transport af passagerer og bil, hvis føreren bliver syg og der ikke er
andre til at køre bilen

0,56 %

Note Regler for persontransport:

100% Sum

100% Sum

4% Førerdækning

75% Personskade på bilens fører, i forbindelse med kørselsskader, bliver erstattet
efter Erstatnings-ansvarslovens regler og summer

27% Tabt arbejdsfortjeneste 0,81 %

30% Erhvervsevnetab 0,90 %

3% Behandlingsudgifter 0,09 %

3% Svie og smerte 0,09 %

23% Invaliditet (varigt mén) 0,69 %

2% Andet tab som følger af skade 0,06 %



2% Begravelseshjælp 0,06 %

10% Tab af forsørger 0,30 %

100% Sum

25% Personskade på bilens fører, i forbindelse med kørselsskader, bliver erstattet jf.
ulykkesdefinitionen

70% Ulykkestilfælde bliver defineret som:
Forsikringen dækker varigt mén, som følge af en pludselig hændelse

0,70 %

50% Ulykkestilfælde bliver defineret som:
Forsikringen dækker varigt mén, som følge af en pludselig udefra
kommende hændelse

0,50 %

24% Invaliditet (varigt mén) 0,24 %

Note Forsikringssum varigt mén og méngrad:

4% Død 0,04 %

Note Forsikringssum død:

2% Begravelseshjælp 0,02 %

Note Forsikringssum begravelseshjælp:

150 % Sum

100% Sum

4% Parkeringsskade

90% Du skal ikke betale selvrisiko ved parkeringsskade på din bil i følgende situationer:

45% Bilen påkøres af et andet køretøj 1,62 %

35% Bilen beskadiges af slag fra bildør 1,26 %

10% Bilen beskadiges af indkøbsvogn 0,36 %

10% Bilen er beskadiget og årsag er ukendt 0,36 %

100% Sum

10% Dækningen er ikke afhængig af reparationsudgiftens størrelse 0,40 %

Note Begrænsning parkeringsskade:

100% Sum

1% Leasing

80% Du betaler kun én samlet selvrisiko ved kaskoskade, når bilen afleveres ved
afsluttet leasingperiode

0,80 %

Note Dækningsbegrænsning:

Note Selvrisiko ved skade ifm. leasing:

20% Dækker udgiften til førstegangsydelsen, hvis bilen bliver totalskadet eller stjålet 0,20 %

Note Dækningsbegrænsning:

Note Selvrisiko:

100% Sum

1% Ung fører

100% Dækningen ophæver forhøjet selvrisiko ved skade forvoldt af ung fører 1,00 %

Note Definition af ung fører:

0% Dækker optjening af skadefri kørsel hos det konkrete selskab for børn af
husstanden

0,00 %

100% Sum



100% Sum
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