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Kontakt Gjensidige Forsikring

Om Gjensidige Forsikring

Servicecenter

Gjensidige er et af de ledende nordiske skadeforsikringsselskaber,

Tlf.: 70 10 90 09
info@gjensidige.dk, for police, service og salg.

Skadecenter
auto@gjensidige.dk, hvis du vil anmelde en skade eller har
spørgsmål til en skadesag.
Du kan også få svar på dine spørgsmål på gjensidige.dk
Forsikringsbetingelser R334 121
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som er bygget af kunder, for kunder.
Koncernen har været noteret på Oslo Børs siden 2010. I snart 200 år
har vi ansat ildsjæle, som arbejder for at sikre kundernes liv, helbred
og værdier. Vi er cirka 3.100 medarbejdere, heraf 470 i Danmark, og
vi tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum.
I Norge tilbydes også bank, pension og opsparing.
Driftsindtægterne var 19,5 mia. NOK i 2012, mens
forvaltningskapitalen udgjorde 94,2 mia. NOK.

Fællesbetingelser
Betingelser R334121

Forsikringsbetingelsernes opbygning
Forsikringsbetingelserne har følgende opbygning:
•	Forklaring af enkelte begreber der bruges i betingelserne.
•	Fællesbetingelser der gælder for alle dækninger på
forsikringen. Her kan bl.a. findes oplysninger om, hvem der er
sikret, hvor forsikringen dækker, om præmiebetaling, og hvad
der skal gøres ved skade eller erstatningskrav.
•	Betingelserne for dækninger der kan være omfattet af
forsikringen. Det vil fremgå af policen, hvilke dækninger der er
omfattet af forsikringen. Under betingelserne for dækningerne
fremgår det, hvilke skader og/eller omkostninger der er dækket,
og hvad forsikringen ikke dækker.
•	Erstatningsregler hvor eventuelle summer, opgørelsesregler
samt regler for selvrisiko og regres fremgår.
•	Ordforklaringer for de ord der i betingelserne er
stjernemarkeret*.

Forklaring af enkelte begreber
Selskabet
Ved selskabet forstås Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige
Forsikring ASA, Norge.

Forsikringstager
Ved forsikringstager forstås den person eller virksomhed, der med
selskabet har indgået forsikringsaftalen.

Sikrede
Sikrede er den, som har ret til erstatning.

3. Ikrafttrædelse
Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato.

4. Præmiebetaling
4.1
Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag.
Sammen med præmien opkræves de offentlig fastsatte afgifter til
staten. Forsikringstageren betaler de udgifter, der er forbundet med
opkrævningen og betalingen af præmien mv.

4.2
Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den
opgivne betalingsadresse eller e-Boks. Betales via betalingsservice
eller anden elektronisk betalingsmåde hæves beløbet på det
opgivne kontonummer.

4.3
Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks
underrettes.

4.4
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden
og senere præmier på de anførte forfaldsdage.

4.5
Betalingsfristen for første præmie er mindst 12 dage fra
modtagelsen af indbetalingskortet. Ved senere præmier er
betalingsfristen mindst 21 dage fra modtagelsen af
indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af
indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien

1. Hvem er sikret

opkræves via betalingsservice.

1.1

4.6

Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig
tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det.

1.2
Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, service
og lignende.

1.3
Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket i indtil 3 uger efter
ejerskiftet, når der ikke er tegnet anden forsikring.

2. Hvor dækkes

Betales første præmie ikke rettidigt, ophører forsikringen.

4.7
Betales senere præmie ikke rettidigt, kan selskabet, 14 dage efter
udløbet af betalingsfristen efter punkt 4.5, opsige
forsikringsaftalen. Aftalen opsiges med 21 dages varsel, medmindre
præmien er betalt inden denne dato.

4.8
Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende
omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger
umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er

Forsikringen dækker i Danmark og Grønland, medmindre andet

ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen

fremgår af policen.

sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af
opsigelsesfristen i punkt 4.7. Ved manglende betaling af første
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præmie, skal betaling dog ske senest 3 måneder efter

selskabet berettiget til, at opsige forsikringen skriftligt med 14

betalingsfristen i punkt 4.5. Er forsikringsaftalen indgået for en

dages varsel.

bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode.

6.3.1 Hvis forsikringen er tegnet for en flerårig periode, og der

4.9

derfor har været ydet reduktion i præmien, kan opsigelse fra
forsikringstagers side kun ske mod efterbetaling af et beløb

Er forsikringen ophørt på grund af præmierestance, kan den ikke

svarende til den ydede reduktion i forsikringspræmien, der er sket

sættes i kraft igen, før restancen er betalt og da kun med

fra den flerårige periodes start til ophørsdagen.

præmiebetaling helårligt forud i mindst 2 år.

4.10
Ved forsikringens ophør tilbagebetales eventuelt overskydende
præmie.

5. Gebyrer
5.1 Gebyrer

6.4
Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb fx efter gentagne
skadetilfælde stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller
opsiger forsikringen, sker registrering heraf i kodeform til
automobilforsikringsselskabernes fællesregister over
forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med
registreringen vil forsikringstageren få meddelelse om denne med

5.1.1 Selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis

nærmere oplysning om klageadgang mv. Registrering i det fælles

dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser,

register (Philip Heymans Allè 1, 2900 Hellerup, tlf. nr. 41 91 91 91) sker

inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og

på grundlag af en tilladelse meddelt af Datatilsynet.

fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse
med police- og skadebehandling.

7. Reguleringer

5.1.2 Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/

7.1

timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres.
5.1.3 Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på
selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel.

5.2 Ændring og indførelse af nye gebyrer
5.2.1 I bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye

Præmien indeksreguleres en gang om året på forsikringens første
forfaldsdag i kalenderåret.

7.2
Selvrisikobeløb indeksreguleres hvert år den 1. januar.

gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller

7.3

markedsmæssige årsager.

Reguleringen sker i takt med ændringen i det summariske lønindeks

5.2.2 Forhøjelse af gebyrer sker med 1 måneds varsel til den første i

for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside.

Basis for reguleringen er lønindeks for januar kvartal i kalenderåret

Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med 3

før.

måneders varsel til policens hovedforfaldsdato.

6. Varighed og opsigelse
6.1 1-årig periode
Forsikring, der er tegnet for en 1-årig periode, løber indtil den
skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1
måneds varsel til en hovedforfaldsdato.

7.4
Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks, er selskabet berettiget til
at fortsætte indeksreguleringen efter et andet indeks fra Danmarks
Statistik.

7.5 Regulering af summer
Hvis de oplyste summer/beløb der er nævnt i betingelserne

6.2 Flerårig periode

indeksreguleres, vil beløbet være efterfulgt af årstal: (2012).

Forsikring, der er tegnet for en flerårig periode løber indtil den
skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1

8. Ændringer

måneds varsel til den flerårige periodes udløb.

Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie med 1 måneds

6.3 Opsigelse i forbindelse med skade
Fra anmeldelse af skade og indtil 1 måned efter erstatningens
betaling eller efter afvisning af skaden er forsikringstageren og
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varsel til hovedforfald. Forsikringstageren er berettiget til skriftligt
at opsige forsikringen med 14 dages varsel til ændringsdagen, når
ændringen er til ugunst for forsikringstageren.

9. Oplysningspligt

9.1

10.5

Selskabet skal straks have besked, hvis:

Hvis sikrede uden selskabets samtykke har betalt erstatning eller

9.1.1 forsikringstager eller den faste bruger flytter og/eller ønsker

godkendt et fremsat erstatningskrav, uden der foreligger juridisk

betalingsadressen ændret.

erstatningspligt, er selskabet fri for ansvar.

9.1.2 der sker ændring af den risiko, der er beskrevet i policen,
herunder vognskifte, køretøjets art og anvendelse, tilbehør, vægt,

11. Dækning i andet selskab

antal hk og nyværdi ved første registrering.

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har

9.1.3 Ændringen der kan få betydning for præmien i op- eller
nedadgående retning. Præmiereguleringen vil ske efter gældende
tarif fra tidspunktet for ændringen.

9.2
Undladelse af at give denne meddelelse kan medføre, at
erstatningen bliver nedsat eller bortfalder.

9.3 Salg eller afmelding af køretøjet
Sælges eller afmeldes køretøjet, skal selskabet straks have besked.
Forsikringen ophører fra salgs-/afmeldingsdatoen.

10. Ved skade eller erstatningskrav
10.1
Sker der en skade eller rejses der krav, eller kan der forventes rejst
krav, som selskabet må formodes at være pligtig at dække, skal
selskabet straks underrettes herom.

dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller
indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder
samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse
gælder kun opgørelsen mellem selskaberne.

12. Krig, jordskælv, atomenergi mv.
Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en
følge af:
• Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser,
borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder
• Terrorisme
• Jordskælv eller andre naturkatastrofer
• Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter

13. Utilfreds med selskabet
13.1

Anmeldelse kan ske ved at ringe til os på tlf. +45 70 10 90 09.

Ved utilfredshed med selskabets behandling af en skade, fx

Hele døgnet kan anmeldelse ske på selskabets hjemmeside.

der mulighed for at klage.

Ved akut hjælp henvises til vores døgnservice på tlf. +45 70 22 52 32.

Vedrører klagen vores afgørelse, den måde sagen er behandlet på

10.2

person eller det center, der har behandlet sagen.

Tyveri og hærværk skal ligeledes anmeldes til politiet.

10.3
Du skal så vidt muligt afværge og begrænse skaden. Hvis du vil
udbedre skaden eller fjerne det skaderamte, skal det aftales med
selskabet, men du skal naturligvis udbedre skaden midlertidigt for
at afværge alvorligere følger.

10.4

erstatningens størrelse eller tolkning af forsikringsbetingelserne, er

eller vores produkter, så prøv i første omgang at kontakte den

Det er nemmest og hurtigst at løse sagen på denne måde.

13.2 Klageansvarlig enhed
Bliver det nødvendigt at gå videre, kan vores klageansvarlige enhed
kontaktes via e-mail eller brev.
Kontaktoplysninger findes på selskabets hjemmeside eller oplyses
ved forespørgsel.

Anerkendelse af erstatningspligt/-krav må kun ske med selskabets
samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens
behandling.
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13.3 Ankenævn
Hvis der efter en fornyet henvendelse til selskabet ikke opnås et
tilfredsstillende resultat, kan der indgives en skriftlig klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. +45 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk
Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der
skal betales et gebyr til Ankenævnet for deres behandling af sagen.
Klageskemaet kan hentes på nævnets hjemmeside eller kan sendes
fra Ankenævnet eller selskabet.

14. Lovgivning og værneting
For forsikringen gælder også lov om forsikrings aftaler.
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved
danske domstole.
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Motoransvar
Betingelser R334121

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

15. Hvilket ansvar er dækket
15.1
Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt, når det i policen
nævnte køretøjet er i brug som motorkøretøj med de
begrænsninger og undtagelser, der er nævnt under punkt 16.
15.1.1 Hvis det fremgår af policen, er godkendt anhængertræk
medforsikret.

16.8
Skade sket under terræn-, kap- og væddeløbskørsel og træning
dertil eller anden kørsel på bane eller område end den, der er nævnt
under punkt 15.2.

16.9
Kørselsskade der sker når en virksomhed har fået overladt køretøjet
til reparation, service og lignende, medmindre kørsel sker i
forsikringstagers interesse.

15.2
Ligeledes dækkes ansvar for skade, som opstår i forbindelse med:
• Øvelseskørsel fx glatføre-, manøvre- og skolekørsel. Det er dog
en betingelse, at der køres på et område, der er godkendt af
politiet og afspærret til formålet, og at kørslen foregår under
instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller
tilsvarende sagkyndige. Kommer eleven i forbindelse med
køreuddannelsen til kørekort, som fører af køretøjet, til skade
under kørslen, vil skaden være dækket

16. Forsikringen dækker ikke
16.1
Skade på førerens person.

16.2
Skade på ting eller ejendom, der er i varetægt/ tilhører føreren, den
faste bruger, forsikringstageren eller virksomheder helt eller delvist
ejet af disse.

16.3
Skade på tilkoblet køretøj eller påhængsredskab.

16.4
Skade på transporteret gods, hvis ansvaret ikke er omfattet af
færdselslovens regler.

16.5
Skade medens køretøjet benyttes til anden kørsel end anført i
policen.

16.6
Skade hvis køretøjet anvendes til udlejning uden fører.

16.7
Skade på ting, der befordres af køretøjet når skaden sker i udlandet,
bortset fra personlig rejsebagage tilhørende andre end
forsikringstageren eller føreren.
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Motorkasko
Betingelser R334121

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

17. Hvad er omfattet
17.1
Forsikringen omfatter det i policen nævnte køretøj.

17.2
Herudover dækkes fastmonteret tilbehør med indtil 50.000 kr. pr.
skade.
17.2.1 Afmonteret tilbehør
Afmonteret tilbehør er dækket, hvis det efter sin art og anvendelse
må anses som almindeligt køretøjstilbehør, og det kun anvendes i
forbindelse med det forsikrede køretøj.

18. Forsikringen omfatter ikke
Reservedele.

19. Hvilke skader er dækket
19.1
Forsikringen dækker skade på køretøjet, samt tab af køretøjet ved
tyveri og røveri, med de begrænsninger og undtagelser, der er
nævnt under punkt 20.

19.2
Ligeledes dækkes skade på køretøjet som opstår i forbindelse med:
• Øvelseskørsel fx glatføre-, manøvre- og skolekørsel. Det er dog
en betingelse, at der køres på et område, der er godkendt af
politiet og afspærret til formålet, og at kørslen foregår under
instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller
tilsvarende sagkyndige. Kommer eleven i forbindelse med
køreuddannelsen til kørekort, som fører af køretøjet, til skade
under kørslen, vil skaden være dækket under ansvarsforsikringen

20. Forsikringen dækker ikke
20.1
Skade, der påføres det forsikrede køretøj ved brand, eksplosion,
lynnedslag eller kortslutning.

20.2
Tyveri af brændstof.

20.3
Forringelse af køretøjets stand som følge af brug, slitage og
vejrligets påvirkning som fx stenslag i lak, ridser i ruder forårsaget
af vinduesviskere, tæring og rust.

20.4
Fabrikations- og materialefejl og skade, der alene opstår i og er
begrænset til mekaniske dele.

20.5
Skade der påføres køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse
med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden er sket i
vaskehal, nedstyrtning af køretøjet fra lift, eller kørsel som foregår i
forsikringstagers interesse.

20.6
Skade som følge af frostsprængning.

20.7
Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i
el-drevne køretøjer.

20.8
Skade der sker, medens køretøjet var udlejet,
medmindre det fremgår af policen at køretøjet anvendes til
udlejning.

20.9
Skade forvoldt med forsæt*, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden
form for grov uagtsomhed*, eller mens køretøjet blev ført af en
person, der var beruset. Forsikringstageren er dækket medmindre
denne, anden sikret eller den faste bruger var fører af bilen eller
vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres
ukendskab hertil skyldes grov uagtsomhed*.

20.10
Skade sket, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde
lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke
skyldes manglende kørefærdighed. Forsikringstageren er dækket,
hvis denne, eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at
der forelå omstændigheder som beskrevet.

20.11
Tab opstået i forbindelse med politiets eller andre myndigheders
beslaglæggelse af køretøjet.

20.12
Tyveri af afmonteret tilbehør/udstyr, medmindre dette var
opbevaret i aflåst rum.

20.13
Skade sket under terræn-, kap- og væddeløbskørsel og træning
dertil eller anden kørsel på bane eller område end den, der er nævnt
under punkt 19.2.
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Motorbrand
Betingelser R334121

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

21. Hvad er omfattet
21.1
Forsikringen omfatter det i policen nævnte køretøj.

21.2
Herudover dækkes fastmonterer tilbehør og udstyr med indtil
50.000 kr. pr. skade.
21.2.1 Afmonteret tilbehør
Afmonteret tilbehør er dækket, hvis det efter sin art og anvendelse
må anses som almindeligt køretøjstilbehør, og det kun anvendes i
forbindelse med det forsikrede køretøj.

24.5
Skade forvoldt med forsæt*, ved groft uforsvarlig kørsel eller anden
form for grov uagtsomhed*, eller mens køretøjet blev ført af en
person, der var beruset. Forsikringstageren er dækket medmindre
denne eller den faste bruger var fører af bilen eller vidste, at der
forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres ukendskab hertil
skyldes grov uagtsomhed*.

24.6
Skade sket, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde
lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke
skyldes manglende kørefærdighed. Forsikringstageren er dækket,
hvis denne eller den faste bruger hverken vidste eller burde vide, at
der forelå omstændigheder som beskrevet.

22. Forsikringen omfatter ikke

24.7

Reservedele.

Skade sket under terræn-, kap- og væddeløbskørsel og træning

23. Hvilke skader er dækket

dertil eller anden kørsel på bane eller område end den, der er nævnt
under punkt 23.2.

23.1
Forsikringen dækker skade på køretøjet ved brand, eksplosion,
lynnedslag og kortslutning med de begrænsninger og undtagelser,
der er nævnt under punkt 24.

23.2
Ligeledes dækkes skade på køretøjet som opstår i forbindelse med:
• Øvelseskørsel fx glatføre-, manøvre- og skolekørsel. Det er dog
en betingelse, at der køres på et område, der er godkendt af
politiet og afspærret til formålet, og at kørslen foregår under
instruktion af godkendt kørelærer, motororganisation eller
tilsvarende sagkyndige. Kommer eleven i forbindelse med
køreuddannelsen til kørekort, som fører af køretøjet, til skade
under kørslen, vil skaden være dækket under ansvarsforsikringen

24. Forsikringen dækker ikke
24.1
Skade der skyldes slitage.

24.2
Fabrikations- og materialefejl.

24.3
Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i
el-drevne køretøjer.

24.4
Skade der sker, medens køretøjet var udlejet, medmindre det
fremgår af policen at køretøjet anvendes til udlejning.
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Stilstand
Betingelser R334121

Gælder kun, hvis det fremgår af policen

25. Hvilke skader er dækket
Forsikringen dækker i tilknytning til Motorkasko og/eller Motorbrand,
når køretøjet i en længere periode ikke benyttes som køretøj, med
de samme begrænsninger og undtagelser nævnt under punkt 20 og
24.
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Erstatningsregler

26. Hvordan erstattes skaderne
26.1 Forsikringssummer
26.1.1 Motoransvar
Forsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i
færdselsloven.
Ved personskade dækkes med indtil 109 mio. kr. (2012) og ved
tingskade med indtil 22 mio. kr. (2012).
26.1.1.1 Ved udlandskørsel dækker forsikringen med de
forsikringssummer, der kræves i det pågældende land, dog mindst
med de beløb, der gælder i Danmark.
26.1.2 Motorkasko og -brand
Forsikringen dækker indtil et beløb svarende til motorkøretøjets
handelsværdi umiddelbart før skaden.

26.2 Besigtigelse og reparation
Reparation må ikke udføres uden aftale med selskabet eller
selskabets taksator. Forsikringstageren kan dog lade mindre
reparationer udføre, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre
videre med køretøjet, og kørslen ikke kan udsættes.
26.2.1 Selskabet har ret til at anvise reparatør.

26.3 Partiel skade
Skadens størrelse fastsættes til det beløb, det vil koste at sætte
køretøjet i samme stand som før skaden. Selskabet kan enten
betale en kontant erstatning eller lade køretøjet istandsætte.
Forøgede udgifter ved reparation uden for normal arbejdstid og
eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi erstattes ikke. Er
skaden sket, efter at køretøjet var overladt eller solgt til en
reparatør eller forhandler, skal reparationer, som kan udføres på
den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader,
som udbedres på andre værksteder, erstattes med de beløb, som
reparatøren normalt betaler for sådan reparation.

26.4 Totalskade
Skaden er total, hvis reparationen efter selskabets skøn ikke kan
betale sig, ikke må foretages i henhold til gældende toldregler, eller
køretøjet ved tyveri ikke bliver fundet inden 4 uger efter at
selskabet har modtaget skadeanmeldelsen. I så fald fastsættes
erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende fabrikat, model,
type, årgang og stand vil kunne købes for mod kontant betaling.
Hvis selskabet har udbetalt kontanterstatning, tilhører køretøjet
selskabet.

26.5 Transportomkostninger i Danmark
Er der ikke tegnet abonnement hos et redningskorps, betaler
selskabet nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til
nærmeste reparationsværksted og ved tyveri tillige nødvendige

26.6 Merværdiafgift
Merværdiafgift (moms) i henhold til gældende lov betales af
selskabet.
26.6.1 For køretøjer tilhørende momsregistrerede virksomheder
gælder dog følgende:
Merværdiafgift bæres endeligt af forsikringstageren i det omfang,
denne kan medregne beløbet i den indgående merværdiafgift.
Selskabet udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og
sender forsikringstageren en opgørelse ved skadens afregning. Ved
kontant erstatning fradrages merværdiafgiften.
26.6.2 Betales opkrævet moms ikke senest 14 dage efter påkrav,
forbeholder selskabet sig ret til at slette eventuel dækning for
Motorkasko og -brand med 14 dages varsel.

26.7 Afsavn
Afsavnstab eller andet indirekte tab dækkes ikke.

26.8 Renter
Selskabet udreder de ved erstatningsspørgsmålets afgørelse
pådragne omkostninger samt renter af erstatningsbeløb hørende
under forsikringen, selv om dækningssummerne derved overskrides.
Det er dog en betingelse, at selskabet løbende har godkendt
omkostningerne og renterne.

26.9 Selvrisiko
Er forsikringen tegnet med selvrisiko, gælder denne for enhver
skade, med de fravigelser der er nævnt i punkt 26.9.1. Der opkræves
alene 1 selvrisiko pr. skade. Selvrisikobeløbet fremgår af policen.
26.9.1 Selvrisiko gælder ikke ved skade:
26.9.1.1 Efter at køretøjet var overdraget til ny ejer. Er ny ejer
ansvarlig for skaden, opkræves selvrisikobeløbet hos ny ejer.
26.9.1.2 Ved brand-, tyveri- eller hærværksskade forårsaget af en
kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere selskabets
udgift.
26.9.1.3 Hvor skadevolders erstatningspligt bortfalder i medfør af
bestemmelserne i lov om erstatningsansvar.
26.9.1.4 Der er sket, mens bilen er overladt til reparatør eller
forhandler. Er disse ansvarlige for skaden, opkræves/fradrages
selvrisikobeløbet dog hos reparatør eller forhandler.
26.9.2 Overstiger reparationen selvrisikobeløbet, lægger selskabet
dette ud overfor reparatøren og opkræver det hos
forsikringstageren.
26.9.3 Forsikringstageren har krav på erstatning for udlagt
selvrisiko, i det omfang kravet gennemføres mod en skadevolder.
26.9.4 Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage efter påkrav,
forbeholder selskabet sig ret til at slette eventuel dækning for
Motorkasko og -brand med 14 dages varsel.

omkostninger til afhentning af køretøjet.
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26.10 Regres
26.10.1 I det omfang, selskabet har betalt erstatning, indtræder det
i enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.
26.10.2 Motoransvar
Selskabet har regres* mod enhver, der efter færdselslovens § 104
(Grønlandsk Færdselslov § 48) er ansvarlig for skaden, og som har
forvoldt denne med forsæt*.
26.10.2.1 Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har selskabet kun
regres*, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed
jf. Færdselslovens § 108 stk. 2. (Grønlandsk Færdselslov § 52, stk. 2).
26.10.2.2 Køretøjet må ikke udlejes. Sker dette alligevel er selskabet
forpligtet til at kræve en skade refunderet, hvis skaden har medført
udgifter for selskabet, medmindre det godtgøres, at skadens
indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid
med de bestemmelser, der er fastsat i udlejningsbekendtgørelsen.
26.10.3 Motorkasko og - brand
Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en
skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regres* for
de afholdte udgifter.

12

Ordforklaringer

Forsæt
Foreligger når man handler med fuld vished om, eller indser med al
overvejende sandsynlighed, at handlingen eller undladelsen vil
medføre en skade.

Grov uagtsomhed
Grov uagtsomhed foreligger, når handlingen eller undladelsen
indebærer en så indlysende fare for, at skade vil indtræffe.

Regres
Regres betegner det forhold, at selskabet har ret til at kræve det
udbetalte erstatningsbeløb dækket af en anden.
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