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Forsikringsbetingelser for
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1

HVEM ER DÆKKET?
Sikret er forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet, lader
det benytte eller er fører af det.
På samme måde dækker forsikringen personer eller virksomheder, der har fået køretøjet
overladt til reparation, service, transport, salg el.lign., dog ikke for skade påført køretøjet
under arbejde på dette.
Skifter det forsikrede køretøj ejer, er den nye ejer dækket af ansvarsforsikringen i 3 uger
efter ejerskiftet, med mindre vedkommende er dækket af anden forsikring.

2

FORSIKRINGSSUMMER
Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i Færdselsloven.

3

HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN
Forsikringen omfatter det køretøj, der er specificeret i policen. Det er en forudsætning for
dækningen, at anvendelsen af køretøjet er tilladt i henhold til Færdselslovens regler.

3.1

Forsikringen omfatter ikke
Køretøjer m.v. som benyttes i anden virksomhed end den i policen nævnte.
Automobiler, knallerter, sø- eller luftfartøjer.

4

HVILKE SKADER ER DÆKKET?
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt ved motorkøretøjets
benyttelse som køretøj.

4.1

5

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade:
a)

på førerens person,

b)

på førerens, brugerens og forsikringstagerens ting eller ejendom,

c)

der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport,

d)

på tilkoblet køretøj,

e)

på dyr eller ting, der transporteres med køretøjet samt i eller på tilkoblet køretøj,

f)

der er sket under køretøjets anvendelse som arbejdsmaskine, hvor køretøjet ikke er i
brug som køretøj.

REGRES
a)

Selskabet har regresret mod enhver, der efter færdselslovens § 104 er ansvarlig for
skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed,
har selskabet kun regresret, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov
hensynsløshed, jfr. færdselslovens § 108, stk. 2.

b)

For køretøjer, der ikke frit må udlejes, har selskabet pligt til at gøre regres gældende,
hvis skaden er indtruffet, mens køretøjet var udlejet uden fører. Det gælder dog ikke,
hvis det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at køretøjet var
udlejet i strid med justitsministeriets bekendtgørelse om motorkøretøjer, der udlejes
uden fører.
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6

SELVRISIKO
Selvrisikobeløbet fremgår af policen.

7

EJERSKIFTE MV.
Foruden de i fællesbetingelserne nævnte punkter gælder følgende:
Afhændes køretøjet, ophører forsikringen. Udskiftes køretøjet, ophører forsikringen, og
forsikringstageren er frit stillet med hensyn til forsikring for sit nye køretøj.
Om den nye ejers retsstilling, se punkt. 1.

8

FÆLLESBETINGELSER
For forsikringen gælder desuden Fællesbetingelser for ERHVERV –
Betingelsesnr. 2200.00.01.
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