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1.00 Hvem er sikret
Sikret er forsikringstageren og andre, som med forsikringstagerens tilladelse lovligt
benytter det forsikrede køretøj.

Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst
i 3 uger.

Ejer af virksomheder, der erhvervsmæssigt har køretøjet i varetægt for reparation,
behandling, transport eller lignende, er ikke sikret. Det samme gælder virksomheder,
der har overtaget køretøjet med erhvervsmæssigt videresalg for øje.
Bestemmelsen i Forsikringsaftalelovens §54 er herved tilsidesat.

2.00 Forsikringens sammensætning
Policen kan være sammensat af følgende dækninger:

1 Ansvar
2 Kasko, herunder redningsforsikring i udlandet og retshjælpsdækning
3 Erstatningsbil
4 Autoulykke

De kan på policen se, hvilke dækninger De har medforsikret.

2.10 Særlige vilkår
Hvis der gælder særlige vilkår for Deres forsikring, vil det fremgå af policen.

Dette kan især være aktuelt ved:

- Knallerter
- Anhængertræk
- Stilstand
- Vare- og lastbiler med en totalvægt over 3.000 kg.

3.00 Hvis skaden sker 
Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til selskabet. Ved kaskoskader kan
anmeldelsen afleveres til det værksted, som skal udbedre skaden.
Værkstedet skal tilkalde taksator, idet reparation kun må foretages efter aftale med
selskabet. De kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det ville være ulovligt eller
uforsvarligt at køre videre med køretøjet og kørslen ikke kan udsættes.

Tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet.

De kan læse om reparation/erstatning i punkt 5.50, skadens indflydelse på præmietrin i
punkt 9.00 og om selvrisiko i punkt 10.00.



Ved skader i udlandet, hvor De har brug for redningsforsikringen, skal De henvende
Dem direkte til:

SOS-International, Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg
Telefon +45 70 10 50 50, Telefax +45 70 10 50 56

4.00 Ansvarsforsikring

4.10 Hvor dækkes
Forsikringen dækker i Europa og i de lande udenfor Europa, der er medlem af
grønt-kort-ordningen.

Det grønne kort er overfor udenlandske told- og politimyndigheder dokumentation  
for, at der er tegnet ansvarsforsikring.
Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, gælder forsikringen her kun
subsidiært.

4.20 Hvad dækkes
Forsikringen dækker det erstatningsansvar, der kan pålægges den sikrede som ejer,
bruger eller fører af det forsikrede køretøj.

Alle aftaler om erstatning skal forhandles af selskabet.

Ansvar for skade på forsikringstagerens person er dækket, når denne ikke er fører af
køretøjet.

4.30 Hvad dækkes ikke
1 Skade på førerens person.
2 Skade på ting tilhørende de sikrede.
3 Skade på tilkoblede køretøjer.
4 Skade på dyr eller ting, der transporteres i eller på tilkoblet køretøj, medmindre der

er tegnet særlig forsikring for det.

4.40 Summer
Forsikringen dækker i Danmark med de beløb, der fastsættes i Færdselsloven. Under
kørsel i udlandet dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande, dog
mindst med de summer, som er gældende i Danmark.

5.00 Kaskoforsikring    

5.10 Hvor dækkes
Forsikringen dækker i Europa, de baltiske stater, SNG indtil Ural samt Israel,
Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran.

5.20 Hvad omfatter forsikringen
1 Det forsikrede køretøj inklusive fastmonteret standardudstyr.
2 Standardværktøj og afmonteret tilbehør, når det alene bruges til køretøjet.



3 Eftermonteret tilbehør, såsom bilradio, båndspiller, compactdisc, højttalere og andet
tilbehør hertil  (dog højst 5 bånd el.CD’er til bilens musikanlæg) er medforsikret for
indtil 5.000 kr., medmindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsdækning,
dog max. 25.000 kr.

4 Eftermonteret karosseritilbehør eller andet tilbehør, såsom fælge,
fjeder/dæmpersæt, spoilere, tuningsdele og speciallakeringer er medforsikret for
indtil 5.000 kr., medmindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsdækning,
dog max. 25.000 kr.

Følgende tilbehør er kun medforsikret, hvis det fremgår af policen, at der er tegnet
tillægsdækning.

a Tilbehør, der benyttes erhvervsmæssigt.
b Lånte, lejede og leasede genstande.
c Eftermonteret tilbehør til en værdi ud over 5.000 kr., hvis De ønsker udstyret

medforsikret.

Eftermonteret tilbehør kan max. dækkes til en samlet værdi af 25.000 kr. Der kan ikke
tegnes tillægsdækning for evt. højere beløb.

5.30 Hvilke skader dækkes
Forsikringen dækker enhver skade på det forsikrede køretøj, herunder:

1 Kollisionsskader
2 Brand: Brand (ildsvåde), eksplosion, lynnedslag, kortslutning.
3 Nedstyrtende genstande: Genstande, der ved frit fald rammer køretøjet.
4 Tyveri: Tyveri, tyveriforsøg, røveri og ran.
5 Hærværk: Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt.
6 Glasskade: Skade, der kun rammer det forsikrede køretøjs glas.

5.40 Hvilke skader dækkes ikke
1 Skader, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (fx motor,

transmission eller styretøj), medmindre skaden sker ved brand, eksplosion,
kortslutning, tyveri, røveri eller hærværk. 

2 Skade som følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie.
3 Skader, der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust eller

frostsprængning) eller anden forringelse af køretøjet, der er en følge af almindelig
brug, herunder stenslag i lak, ridser og lignende.

4 Skader sket under behandling og bearbejdning.
5 Skader, der er omfattet af garanti.
6 Skader, der sker, mens køretøjet er udlejet i strid med Justitsministeriets

bestemmelser.
7 Skader, der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, herunder skader

sket under kørsel i spiritus-, narkotika- eller medicinpåvirket tilstand.
8 Skader sket, mens køretøjet blev ført af en person uden lovbefalet kørekort.



Ved skade nævnt under 6, 7 og 8 er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne,
ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af køretøjet, eller vidste, at der
forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres manglende kendskab hertil skyldes
grov uagtsomhed.

5.50 Erstatning

5.51 Transport
Efter en skade, der er omfattet af forsikringen, dækkes nødvendig transport af køretøjet
til nærmeste autoriserede værksted. Findes køretøjet efter tyveri, dækkes transport til
bopæl eller værksted.

Transport, der er omfattet af anden forsikring, abonnement eller lignende, dækkes ikke.

5.52 Reparation
Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden.

Selskabet er berettiget til at anvise reparatør og leverandør af reservedele m.v.

Der ydes ikke erstatning for:

1 Forøgede udgifter til reparation uden for normal arbejdstid.
2 Forringelse af køretøjets handelsværdi.
3 Forbedringer, fx som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede

reservedele.

5.53 Kontanterstatning
Kontanterstatning fastsættes til det beløb, et tilsvarende køretøj med samme alder og
stand ville koste mod kontant betaling, hvis:
1 Skaden er så stor, at reparationsudgiften medfører, at der skal tilbydes eller ydes

kontanterstatning efter de af myndighederne fastsatte regler.
2 Køretøjet efter tyveri ikke er kommet tilveje 4 uger efter anmeldelse til politiet og  

skriftlig anmeldelse til selskabet.

Køretøjet tilfalder selskabet ved kontanterstatning.

Kontanterstatning forudsætter at køretøjet afmeldes i Centralregisteret for
Motorkøretøjer og Told- og Skattestyrelsens regler overholdes.

Sjålet eller skadet tilbehør, hvor reparation ikke kan betale sig, erstattes efter vort valg
enten ved kontant betaling eller levering af tilsvarende genstande.

5.54 Merværdiafgift
Merværdiafgift (moms) i henhold til gældende lovgivning betales af selskabet.

I det omfang, hvor ejeren af køretøjet kan medregne beløbet i den indgående
merværdiafgift, sender selskabet en opkrævning ved skadens afregning eller fradrager
afgiften ved kontanterstatning.



5.55 Nyværdi
De er berettiget til nyværdierstatning når:

- køretøjet er en personbil, registreret til privat personkørsel.
- reparationsomkostningerne vil overstige 50% af bilens nyværdi på skadetidspunktet
- skaden indtræffer indenfor det første år efter bilens første registrering
- bilen er købt som fabriksny

Ved nyværdi beregnes erstatningen til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat,
type og årgang på skadetidspunktet.    

 
5.60 Redningsforsikring i udlandet

Denne dækning er kun medforsikret, hvis der er tegnet kasko.

De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen findes i det røde SOS-servicekort, som
kan rekvireres hos os.

Forsikringen dækker i Europa, de baltiske stater, SNG indtil Ural, samt i Israel,
Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran.

Forsikringen omfatter person-, vare- og lastvogne indtil 3,5 tons registreret totalvægt.
Dog kan der ikke stilles udlejningskøretøj til rådighed, når totalvægten overstiger 3
tons.

Vare- og lastbiler er ikke omfattet, hvis rejsens formål er godstransport.

SOS-kortet og registreringsattesten skal altid medbringes ved rejser i udlandet.

Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker denne forsikring kun
subsidiært.

5.70 Retshjælpsforsikring
Denne dækning er automatisk medforsikret, når der er tegnet kasko.

Vilkårene for retshjælp kan De få ved at ringe eller skrive til os. Vi vejleder Dem gerne
i spørgsmål om retshjælpsforsikringen.

Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved private tvister, der kan
indbringes for domstolene.

Der ydes ikke dækning for advokatrådgivning.

Inden for retshjælpsforsikringsområdet kan sagerne - efter deres art - være omfattet af:

Familie- bygnings- auto- eller lystfartøjsforsikringen.

Autoforsikringens område er de sager, hvor sikrede er part som ejer, bruger eller fører
af det forsikrede køretøj.



Undtaget er bl.a. de sager, der opstår i forbindelse med sikredes hoved- eller bierhverv,
(dog ikke ved sager vedrørende personskade) samt straffesager.

For at der kan opnås retshjælpsdækning, skal en advokat have påtaget sig sagen,
ligesom reglerne i forbindelse med fri proces skal opfyldes.

Advokaten skal herefter - før yderligere skridt foretages - indsende en nærmere
redegørelse om sagen til selskabet.

6.00 Tilvalgsdækninger

6.10 Erstatningsbil
Denne dækning er kun medforsikret, hvis det fremgår af policen.

Selskabet har en aftale med et landsdækkende biludlejningsfirma. Efter en
dækningsberettiget kaskoskade, som De ønsker selskabet betaler, stiller selskabet en
erstatningsbil til Deres rådighed gennem dette udlejningsfirma. Udlejningen sker på
udlejningsfirmaets normale vilkår.

Erstatningsbilen vil i type svare til udlejningsfirmaets gruppe B biler (Opel Astra,
Toyota Corolla, Peugeot 306).

Udlejningsfirmaet har tegnet ansvars- og kaskoforsikring for bilen. Skader på
erstatningsbilen, som sker, mens De har den til rådighed, er dækket over
udlejningsfirmaets forsikring på normale vilkår uden betaling af selvrisiko eller tab
af bonus.

6.11 Afhentning
De skal inden 24 timer før afhentningen kontakte selskabet.

De skal selv afhente erstatningsbilen på et af udlejningsfirmaets kontorer i Danmark og
depositum skal betales.

Der ydes ingen dækning på den arbejdsdag, bilen sættes på værksted og arbejdsdagen
efter (mandag til fredag).

Ved tyveri eller røveri beregnes arbejdsdagene efter anmeldelse til politiet.

6.12 Aflevering
De skal selv holde Dem orienteret om, hvornår Deres bil er færdig på værkstedet.

Erstatningsbilen skal afleveres på udlejningskontoret senest kl. 08.00 dagen efter, at
Deres bil er færdig på værkstedet.

Erstatningsbilen kan stilles til rådighed i op til 28 dage.

Hvis Deres bil totalskades eller ikke kommer tilveje igen efter tyveri eller røveri, har De
erstatningsbilen til rådighed indtil 8 dage efter selskabet har givet Dem et
erstatningstilbud. Denne regel gælder også selv om 28 dages reglen overskrides.



Forsikringen dækker indtil 100 km kørsel pr. dag.

Alle udgifter til brændstof, olie, sprinklervæske og lignende samt kørsel over 100 km
pr. dag, betales af Dem selv.

6.20 Autoulykke
Når denne dækning er tegnet, fremgår det af policen og der henvises til de særlige
forsikringsvilkår.

Generelle bestemmelser for alle dækninger

7.00 Regres
Regres er et forsikringsselskabs ret til at få udbetalte beløb tilbage.

7.10 Regres ved forsæt eller grov uagtsomhed
Selskabet har regres mod enhver, (føreren, ejeren eller andre) som efter færdselslovens
regler er ansvarlig for en skade og som har forvoldt skade med forsæt eller ved en
uagtsomhed, der kan  betegnes som grov hensynsløshed.

7.20 Regres for skader sket under udlejning
Selskabet er forpligtet til at gøre regres for skader, som er sket mens køretøjet har
været udlejet i strid med de af Justitsministeriet fastsatte bestemmelser.

7.30 Regres for betalte skader, der ikke er forsikringsdækket
Selskabet har regres, hvis vi har erstattet en skade, som ikke er omfattet af
forsikringen.

8.00 Undtagelser  

8.10 Motorløb
Forsikringen dækker ikke skade, som sker under motorløb eller kørsel på bane eller
andre områder, der er afspærret til formålet.

Skade, der sker under nationale orienteringsløb, økonomiløb eller rallies uden for
afspærret bane, er dog dækket, når kørslen foregår i Danmark, og politiet har givet
tilladelse til løbet. Der kræves endvidere, at de regler, der gælder for løbet, skal
overholdes.

Skade, der sker under øvelseskørsel, glatførekørsel og manøvrekørsel er dækket, når
denne kørsel foregår under instruktion af en motororganisation eller lignende og på
afspærret område.

8.20 Krig m.v.
Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv og
andre naturkatastrofer, krig, krigslignende handlinger, oprør og borgerlige uroligheder
eller udløsning af atomenergi.



9.00 Præmietrin - Bonus 

9.10 Hvordan præmieskalaen fungerer
Forsikringen har 8 præmietrin, hvor trin 1 er det dyreste og trin 8 det billigste.
Forsikringer, der kun omfatter lovpligtig ansvarsforsikring og forsikringer for
motorcykler, har dog kun 7 præmietrin.

Når der ikke anmeldes skader, nedsættes præmien en gang om året på policens
hovedforfaldsdag, indtil billigste trin er nået. Hovedforfaldsdagen står på policen under
oplysningerne om præmie.

9.20 Skadetyper
Skader inddeles i tre typer:
Skadetype 1 og 2 har ikke indflydelse på præmietrin.
Skadetype 3 medfører tab af 2 præmietrin.

Se i det følgende, hvordan reglerne er.

9.30 Skadetype 1. Skader uden præmieregulering
Skader uden indflydelse på præmietrin. Kommer De ud for skader af denne type,
ændres præmien alligevel til billigere trin, hvis billigste trin ikke er opnået:

1 Skade der ikke medfører udgift for selskabet.
2 Når køretøjet er overdraget til ny ejer.
3 Når skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis ansvar bortfalder i medfør af

Lov om Erstatningsansvar.
4 Når den kendte og ansvarlige skadevolder er ude af stand til at tilbagebetale

selskabets udgifter.
5 Personskade på trediemand, hvis føreren af det forsikrede køretøj er uden skyld i

skaden. 
6 Skade på retshjælpsforsikringen.
7 Skade på autoulykkesforsikringen.

9.40 Skadetype 2. Friskader
Skader uden indflydelse på præmietrin. Kommer De ud for skader af denne type,
ændres præmien alligevel til billigere trin, hvis billigste trin ikke er opnået:
1 Brand.
2 Nedstyrtende genstand.
3 Tyveri.
4 Hærværk.
5 Glasskade.

9.50 Skadetype 3. Skader med præmieregulering
Skader, hvor policen, på hovedforfaldsdagen efter skaden, bliver placeret 2 præmietrin
dyrere pr. skade end det trin, der var gældende på skadedatoen.



Det gælder følgende skader:

1 Skader, hvor den sikrede er helt eller delvis ansvarlig.
2 Kollisions- og påkørselsskader med ukendt skadevolder.
3 Skader, hvor selskabet ikke kan gennemføre regres.
4 Enhver anden skade, som ikke er nævnt under skadetype 1 eller skadetype 2.

Både ansvars- og kaskopræmien forhøjes, uanset at kun den ene del af forsikringen er
berørt af skaden.

9.60 Skadetype 3 på trin 8.
Når policen er på trin 8, medfører den første skade af type 3 ikke tab af præmietrin.
Retten til igen at anmelde en skade uden tab af præmietrin indtræder, når der ikke er
sket yderligere type 3-skader i 3 år efter den hovedforfaldsdato, som lå efter datoen for
den første skade.

Sker der skader af type 3, inden retten til ny skade uden tab af præmietrin er
generhvervet, tabes der for hver af disse skader to præmietrin i overensstemmelse med
reglerne i punkt 9.50.

10.00 Selvrisiko 

Er forsikringen tegnet med selvrisiko, fremgår størrelsen af policen.

Overstiger en reparationsudgift selvrisikobeløbet, betaler vi den samlede udgift og
opkræver selvrisiko hos Dem.

Der opkræves ikke selvrisiko ved ansvarsskader.

10.10 Selvrisikostørrelse ved skade
Se om skadetyperne under punkt 9.20

Ved skadetype 1 er der ingen selvrisiko.
Ved skadetype 2 og 3 opkræves den på policen anførte selvrisiko.
Ved skadetype 3 opkræves dobbelt selvrisiko, hvis føreren er under 25 år på
skadetidspunktet.

Selvrisikobeløbet er indeksreguleret med basisåret 2000.

Der gælder særlige regler for retshjælpsforsikringen.

11.00 Tilbagekøb af skade

De har ret til at tilbagebetale selskabets skadeudgifter efter en skade og derved undgå
bonustab.
Forudsætningen for at tilbagekøbe er, at tilbagebetaling sker senest en måned efter, at
selskabet har givet Dem besked om skadens endelige omfang og økonomiske
konsekvenser.



12.00 Ændrede vilkår og opsigelse ved skade

Fra den dag selskabet modtager en skadeanmeldelse og indtil en måned efter at
selskabet har betalt erstatning - eller afvist skaden - kan både forsikringstageren og  
selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel.
Inden for samme periode kan selskabet forlange forsikringens fortsættelse betinget af
særlige vilkår.

Betales selvrisiko eller merværdiafgift ikke senest 14 dage efter påmindelse om
betaling, forbeholder selskabet sig ret til at opsige kaskodækningen eller forlange
forsikringen fortsat på særlige vilkår.

13.00 Ændringer i risikoen

Præmien er beregnet på baggrund af de risikooplysninger, der fremgår af policen.

De skal derfor straks give os besked når:

- De eller den faste bruger skifter adresse.
- køretøjet udskiftes.
- der sker ændringer i køretøjets anvendelse, vægt, tilkoblingsmuligheder eller andre

konstruktive ændringer.
- der eftermonteres tilbehør, hvis nyværdi overstiger 5.000 kr., når De ønsker det

medforsikret.
- der monteres særligt tilbehør. Se punkt 5.20.

Har selskabet ikke modtaget en sådan underretning, kan det medføre, at erstatning
nedsættes eller helt bortfalder.

14.00 Præmien

Præmien fastsættes efter selskabets gældende tarif.

14.10 Præmiens betaling
Den første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de
forfaldsdage, der fremgår af policen. 

Præmien opkræves ved indbetalingskort eller på anden måde efter aftale med Dem.
Selskabet opkræver et ekspeditionsgebyr sammen med præmien.

Selskabet sender opkrævningen frem til den adresse, som De har oplyst. Hvis De flytter
eller vælger anden betalingsadresse, skal vi straks have besked.

Hvis De ikke betaler præmien på det aftalte tidspunkt, sender selskabet en
rykkerskrivelse, som er påført et rykkergebyr. Rykkerskrivelsen advarer Dem om, at
dækningen ophører, hvis præmien ikke er betalt inden den frist, som er oplyst.



Er Deres forsikring blevet slettet på grund af manglende præmiebetaling, kan den først
genoptages, når De har betalt den manglende præmie. Hvis der er sket afmelding til
politiet, medfører Justitsministeriets bestemmelser, at præmien skal betales  helårsvis
forud de to følgende år.

14.20 Indeksregulering
Præmien reguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag. Beløb, der efter
vilkårene reguleres, ændres med virkning fra den 1. januar.

Reguleringen sker i takt med ændringen i det summariske lønindeks, som Danmarks
Statistik hvert år offentliggør for februar. Skulle indekset ophøre, vil reguleringen ske
efter andet af Danmarks Statistik hvert år offentliggjort indeks, som angiver den
gennemsnitlige lønudvikling.

14.30 Opsigelse og ejerskifte
Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og vedvarer, indtil den af en af parterne
opsiges med mindst 1 måneds skriftlig varsel til en hovedforfaldsdato.
Ændringer i præmie eller vilkår varsles senest 1 måned før en hovedforfaldsdato.
Ved ejerskifte ophøre forsikringen. Den nye ejer (bruger) er dog dækket, indtil ny
forsikring er tegnet eller køretøjet er afmeldt, i op til 3 uger efter ejerskiftet. Se venligst
de særlige regler ved overdragelse til virksomheder under punkt 1.00.
De hæfter for præmien, indtil køretøjet er omregistreret eller afmeldt.

15.00 Ankenævn  

Er der opstået uenighed mellem forsikringstageren og selskabet om forsikringen og
fører en fornyet henvendelse til os ikke til et tilfredsstillende resultat, kan
forsikringstageren klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572  København V.
Tlf. 33 15 89 00
mellem kl. 10.00 - 13.00

Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos:

a Selskabet
b Forbrugerrådet
c Ankenævnets sekretariat

Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnets fastsat gebyr, som betales tilbage,
hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen.



16.00 Love og vedtægter 

For forsikringen dækker i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og
forsikringsvirksomhed.

Herudover gælder vedtægterne for selskabet.

17.00 Fortrydelsesret

Ved nytegning af en forsikring har forsikringstageren ret til at benytte sig af
fortrydelsesret efter følgende retningslinier:

Efter kapitel 4a i lov om visse forbrugsaftaler, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 886 af 23.
december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået
forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt, hvor De
har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis De har fået
forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager
forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist til og med mandag den 15. Hvis
fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller Grundlovsdagen den 5. juni,
kan De vente til den følgende hverdag.

Hvordan fortryder De?

Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette forsikringsselskabet om, at De har
fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender
brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt,
kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.  

  


