Bilforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt
Selskab: Gjensidige Forsikring,
dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge

Produkt: 1101008

Med dette produktark får du et overblik over dækningerne på vores forsikring. Produktarket er ikke en
fuldstændig beskrivelse af hvad og hvordan forsikringen dækker, og det tager ikke hensyn til dine individuelle
behov og ønsker. Det er din police og dertilhørende forsikringsbetingelser, som udgør den endelige aftale med
os. På www.gjensidige.dk kan du altid se forsikringsbetingelserne for vores forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
En bilforsikring omfatter din bil og dækker de skader, du som fører af bilen kan blive gjort ansvarlig for.
Ansvarsforsikringen er lovpligtig for indregistrerede køretøjer. Har du valgt en kaskoforsikring, er du dækket for
langt de fleste skader på din bil.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Hvilke genstande er dækket

" Skade på føreren og førerens ting
" Skade på tilkoblet påhængsvogn og
lignende
" Skade som opstår i bilens mekaniske
og elektriske dele
" Bortkomst dvs. bilen forsvinder mens
den er lånt ud
" Slitage af køretøjet
" Skade sket ved kap- eller
væddeløbskørsel
" Skade sket mens køretøjet er udlejet
uden fører

! Din bil
! Fastmonteret tilbehør
! Eftermonteret audio- og teleudstyr op
til 20.000 kr. pr. skade
! Standardværktøj der kun anvendes til
bilen
Hvilke skader er dækket
! Ansvarsskader er dækket ved
personskader op til 121 mio. kr.
(2018) og tingskader op til 24 mio. kr.
(2018)
Mulige tilvalg
•

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?

Kasko, herunder
-Brand, og tyveri
-Reparation af forrude uden selvrisiko
-Retshjælp op til 191.000 kr. (2018)
-Redningsforsikring
-Transport til værksted i forbindelse
med en forsikringsskade
-Gratis lånebil, hvis forsikringsskaden
repareres på et af vores
fordelsværksteder

•

Førerpladsdækning

•

Friskadedækning

•

Leasing Basis

•

Vejhjælp

Der kan gælde særlige forhold for nogle
af tilvalgsdækningerne.

#
#

Lånes bilen ud til en fører som er
under 25 år, er der dobbelt selvrisiko
Tyveri af afmonteret tilbehør dækkes
kun, hvis det er opbevaret i aflåst rum

Hvor er jeg dækket?
! Forsikringen dækker i Danmark og i de lande der er tilsluttet Grøntkortordningen

Hvilke forpligtelser har jeg?
•
•
•

Du skal sikre dig, at oplysningerne i din police er korrekte
Hvis du ændrer i de oplyste risikoforhold, skal du give os besked
I tilfælde af skade skal du altid kontakte os hurtigst muligt. Tyveri, røveri og hærværk skal også
anmeldelse til politiet. Ved skader i udlandet som kræver redningsassistance, skal du kontakte
SOS.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
•
•
•

Den første præmie skal betales, når din forsikring træder i kraft og senere præmier på de
anførte forfaldsdage.
Du bestemmer selv, om du ønsker helårlig eller månedlig betaling. Præmien opkræves via
betalingsservice eller indbetalingskort.
Ønsker du at betale hver måned, skal betalingen ske via Betalingsservice. Ved betaling én
gang om året er det også muligt at betale via indbetalingskort.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft den dato, som vi aftaler med dig eller når bilen bliver indregistreret i
Motorregisteret til os. Forsikringen gælder for et år ad gangen og fortsætter, hvis den ikke skriftligt
opsiges af dig eller os med mindst 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•
•

Du kan opsige forsikringen med 1 måneds varsel til den første i en måned. Opsiges
forsikringen pr. anden måned end hovedforfaldsmåneden, vil der blive opkrævet et gebyr.
I indtil 1 måned efter afslutningen af en skade kan du opsige forsikringen med 14 dages varsel.

