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1 Hvem er sikret
Sikret er forsikringstageren og andre, som med forsik-
ringstagerens tilladelse lovligt benytter køretøjet.

Udlejning er kun dækket, hvis det fremgår af policen.

Uanset bestemmelsen i Forsikringsaftalelovens § 54,
er ejere af værksteder, servicestationer og andre virk-
somheder, der erhvervsmæssigt har køretøjet i vare-
tægt, ikke sikret.

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

2 Hvor dækkes
Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden
for Europa, der er tilsluttet “grøn-kort”-ordningen.
Såfremt speciel forsikring for kørsel og rejser i udlan-
det er tegnet, dækker nærværende forsikring kun sub-
sidiært.

3 Kaskoforsikringen dækker
3.10 Køretøjet

Forsikringen dækker det på policen nævnte køretøj
mod tab eller beskadigelse ved:

a) Kørselsuheld.

b) Ildsvåde, lynnedslag og eksplosion.
Undtaget er skade ved ild, der ikke betegnes som
ildsvåde.

c) Vand, der tilfældigt strømmer ud fra sædvanlige
installationer.

Undtaget er skade forårsaget ved opstigning af
grundvand eller kloakvand eller ved udsivning af
vand, samt skade ved oversvømmelser fra hav,
fjord, sø eller vandløb.
Undtaget er også skade ved angreb af skadedyr,
råd eller svamp, selv om angrebet kan henføres til
vandskade.

d) Storm, herunder skypumpe og derved forvoldt
nedbørsskade.
Det er en betingelse, at der på vognen kan påvi-
ses beskadigelser forvoldt ved storm eller sky-
pumpe, og at skaden kan henføres hertil.

Undtaget fra dækning er stormskade på antenner.

e) Tyveri ved opbrydning.
Indbrud foreligger, når tyven har skaffet sig
adgang til køretøjet ved vold mod lukke eller ved
dirke, falske eller tillistede nøgler, eller ved at stige
ind gennem åbning, der ikke er beregnet til ind-
gang.
Forsikringsdækningen er betinget af, at døre og
andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåse-
de, og at køretøjet er under jævnligt opsyn.

f) Simpelt tyveri.

g) Hærværk.

h) Nedstyrtning af genstande på køretøjet.

3.20 Forteltet
Forteltet er dækket mod de i afsnit 3.10 nævnte ska-
der. Stormskade m.v., jfr. pkt 3.10 d), dækkes dog kun
i perioden fra palmesøndag til udgangen af uge 42.

Entretelt er meddækket hele året.

Bomuldstelte:
Telte der er indkøbt som nye, erstattes med anskaffel-
sesprisen for tilsvarende nyt telt, hvis skader indtræf-
fer i det første år efter anskaffelsestidspunktet.
I de følgende 3 år nedsættes erstatningen med 20%
af genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år.
Telte, der er mere end 4 år gamle, erstattes ikke.
Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler.
Skader, der er omfattet af leverandør- eller forhandler-
garanti, dækkes ikke.

Acryltelte:
Telte der er indkøbt som nye, erstattes med anskaffel-
sesprisen for tilsvarende nyt telt uden fradrag, hvis
skader indtræffer i de 3 første år efter anskaffelses-
tidspunktet.
I de følgende år nedsættes erstatningen med 20% af
genanskaffelsesprisen pr. påbegyndt år.
Telte, der er mere end 8 år gamle, erstattes ikke.
Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler.
Skader, der er omfattet af leverandør- eller forhandler-
garanti, dækkes ikke.

3.30 Indboet
Indbo, som hører til og fast beror i køretøjet, er dæk-
ket med en forsikringssum på kr. 10.000,- mod de i
afsnit 3.10 nævnte skader.

Undtaget er:

1.Simpelt tyveri.

2. Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater,
herunder radio- og fjernsynsapparater og lignen-
de, foranlediget ved kortslutning eller andre rent
elektriske fænomener - hvortil også henregnes
induktion eller elektrisk uvejr - der hverken har ilds-
våde til følge eller er en følge af ildsvåde.

3. Tab af penge, pengerepræsentativer, værdipapirer,
guld- og sølvgenstande, smykker, mønt- og fri-
mærkesamlinger.

Såfremt beskadigede eller stjålne genstande er
omfattet af indboforsikring for helårsboligen, dæk-
kes de ikke af nærværende forsikring.

4 Kaskoforsikringen dækker ikke
a) Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning

(f.eks. tæring, rust og frostsprængning).

b) Forringelse af køretøjet, der er en følge af brug,
herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende.

c) Fabrikations- og konstruktionsfejl samt mekanisk
skade.

d) Skade forvoldt med forsæt, ved hensynsløshed
eller grov uagtsomhed.

e) Skade der skyldes, at køretøjet var behæftet med
sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benyt-
te det.

f) Skade, der er indtrådt, medens det trækkende
køretøj blev ført af en person, der på skadetids-
punktet var således påvirket af spiritus, at ved-
kommende var ude af stand til at føre motorkøre-
tøjet på fuldt betryggende måde.

g) Skade, der er indtrådt, medens det trækkende
køretøj blev ført af en person, der på grund af
sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på
søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagel-

3

1-4



se af euforiserende stoffer eller lignende årsager
befandt sig i en sådan tilstand, at vedkommende
var ude af stand til at føre motorkøretøjet på be-
tryggende måde.

h) Skade, der er indtrådt, medens det trækkende
køretøj blev ført af en person, der ikke havde
lovbefalet kørekort.

i) Skade, for hvilken der kan kræves erstatning i
henhold til anden forsikring.

j) Skade på hestetrailerer forvoldt af transporterede
dyr.

Såfremt skaden ikke er forvoldt af forsikringstager eller
fast bruger, er forsikringstageren dækket af forsikrin-
gen, for de under punkterne d til h nævnte skades-
tilfælde, medmindre det godtgøres, at forsikringstage-
ren var vidende om, at der forelå omstændigheder
som foran beskrevet, eller at ukendskabet hertil skyl-
des grov uagtsomhed.
Har selskabet måtte betale en skade i tilfælde, hvor
sikrede ikke har krav om dækning, har selskabet
regresret for de afholdte udgifter.

5 Erstatning
5.10 Reparation

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

Selskabet er berettiget til at anvise reparatør og leve-
randør af reservedele m.v.

Der ydes ikke erstatning for:
Forøgede udgifter ved reparation udenfor normal
arbejdstid.
Forringelse af køretøjets handelsværdi.
Forbedringer, der er en følge af nødvendig udskiftning
af slidte eller tærede reservedele.

5.20 Kontanterstatning
Erstatningen fastsættes til det beløb, et tilsvarende
køretøj med samme alder og stand vil koste mod kon-
tant betaling, hvis:
1) Skaden er så stor, at den overstiger køretøjets

handelsværdi på skadestidspunktet.

eller

2) Køretøjet efter tyveri ikke er kommet til veje inden
4 uger efter anmeldelsen til selskabet.

Køretøjet tilfalder selskabet ved kontant erstatning.

Stjålet tilbehør eller skadet tilbehør, hvor reparation
ikke kan betale sig, erstattes efter vort valg enten ved
kontant betaling eller levering af tilsvarende genstan-
de.

5.30 Indbo
For genstande, der er købt som nye, er mindre end 2
år gamle og iøvrigt er ubeskadigede, erstattes med
genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande.

For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som
brugte eller i forvejen er beskadigede, fastsættes
erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende
nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringel-
se som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller
andre omstændigheder.

5.40 Merværdiafgift 
Merværdiafgift (moms) i henhold til gældende lov
betales af selskabet.

I det omfang, hvor forsikringstageren kan medregne
beløbet i det indgåede merværdiafgift, sender selska-
bet forsikringstager en opkrævning ved skadens af-
regning eller fradrager afgiften ved kontant betaling.

5.50 Transportomkostninger
Efter en skade, der er omfattet af forsikringen, dækkes
nødvendig transport af køretøjet til nærmeste værk-
sted.

Findes køretøjet efter tyveri, dækkes hjemtransport til
bopæl eller værksted.

Transport, der er omfattet af anden forsikring, abonne-
ment eller lignende, dækkes ikke.

5.60 Rimelige udgifter til redning og bevaring
Udover forsikringssummen dækker forsikringen rimeli-
ge udgifter til redning og bevaring af de forsikrede
genstande i forbindelse med en dækningsberettiget
skade.

6 Retshjælpsforsikring
Vilkårene for retshjælp kan De få ved at ringe eller skri-
ve til selskabet. 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:
Familieforsikringen, husforsikringen, bilforsikringen,
(campingvognsforsikringen) eller lystfartøjsforsikrin-
gen.
Campingvognsforsikringens område er de sager, hvor
sikrede er part som ejer, eller bruger af det forsikrede
køretøj.
Undtaget er bl.a. de sager, der opstår i forbindelse
med sikredes hoved- eller bierhverv, samt straffesa-
ger.
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 foreta-
ges - indsende en nærmere redegørelse om sagen til
selskabet.

7 Redningsforsikring i udlandet
Ved skader i udlandet, hvor De har brug for rednings-
forsikringen, skal De henvende Dem direkte til.
SOS - international A/S
Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg
Telefon +45 70 10 50 50
Telefax +45 70 10 50 56
De fuldstændige vilkår vedrørende denne forsikring
fremgår af det røde SOS-kort, som til enhver tid kan
rekvireres hos os.
SOS-kortet og registreringsattesten skal altid med-
bringes ved rejser i udlandet.
Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet,
dækker denne forsikring kun subsidiært.
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10.20 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 timelønsin-
dekset, som Danmarks Statistik hvert år offentliggør
for januar kvartal. Skulle timelønsindekset ophøre, vil
regulering ske efter andet af Danmarks Statistik hvert
år offentliggjort indeks, som angiver den gennemsnitli-
ge lønudvikling.

10.30 Opsigelse
Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og vedva-
rer, indtil den af en af parterne opsiges med mindst 1
måneds skriftligt varsel, til en hovedforfaldsdato.

Ændringer i præmie eller vilkår varsles senest 1
måned før en hovedforfaldsdato.

Fra den dag selskabet modtager en skadeanmeldelse
og indtil 1 måned efter at selskabet har betalt erstat-
ning - eller afvist skaden - kan både forsikringstageren
og selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel.

Inden for samme periode kan vi forlange forsikringens
fortsættelse betinget af særlige vilkår.

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

Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, f.eks.
efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betin-
gelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen,
sker registrering heraf i den del af Automobilforsik-
ringsselskabernes Fællesregister for Motor-
køretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der
frembyder en særlig risiko.

Samtidig med en sådan registrering gives der forsik-
ringstageren meddelelse herom med nærmere oplys-
ning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte
fællesregister (D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 Køben-
havn K. tlf. 33 43 55 00) sker på grundlag af en tilladel-
se, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår.

10.40 Ejerskifte
Afhændes køretøjet, ophører forsikringen og det
påhviler forsikringstageren uden ophold skriftligt at
underrette selskabet om afhændelsen.
Forsikringen kan ikke overføres til ny ejer. Dog dækker
forsikringen indtil 3 uger efter ejerskifte den nye ejer,
medmindre denne har tegnet anden forsikring for
køretøjet.

10.50 Ekstraordinær opsigelsesret
Forsikringstageren kan opsige forsikringen med 30
dages varsel til udgangen af en kalendermåned.
For benyttelse af den ekstraordinære opsigelsesmulig-
hed betales et gebyr, hvis størrelse fremgår af LB-
Koncernens hjemmeside (www.lb.dk), ligesom gebyret
kan oplyses ved henvendelse til os. Forsikringen kan
ophæves uden gebyr til hovedforfald eller efter skade.
En forudsætning for opsigelse af en lovpligtig forsik-
ring er, at et andet forsikringsselskab bekræfter teg-
ning af en tilsvarende lovpligtig forsikring overfor os.

8 Anmeldelse af skade
Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til selska-
bet.

Tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet.

9 Generelle undtagelser
a) Forsikringen dækker ikke skader opstået under

jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør
og borgerlige uroligheder, medmindre sikrede
beviser, at skaden ikke skyldes anførte forhold
som nærmere eller fjernere årsag.

b) Skade, der direkte eller indirekte står i forbindelse
med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning
(fission) kernesammensmeltning (fusion) og radio-
aktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder
i krigstid eller i fredstid.

Uanset disse undtagelser dækkes skader, som direkte
eller indirekte er forårsaget af - eller sker i forbindelse
med - kernereaktioner anvendt til sædvanligt industri-
elt, medicinsk eller videnskabeligt formål, hvis anven-
delsen heraf har været forskriftsmæssig og ikke har
stået i forbindelse med reaktor- eller acceleratordrift.

10 Præmien
10.10 Præmien fastsættes efter selskabets gældende

tarif.
Præmiens betaling
Den første præmie forfalder ved forsikringens ikraft-
træden og senere præmier på de forfaldsdage, der
fremgår af policen.

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

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

Betales præmien ikke rettidigt, sender vi en rykker-
skrivelse, der indeholder opkrævning og et ekspedi-
tionsgebyr. Hvis præmien ikke betales inden den frist
der er anført - dog mindst 21 dage - så ophører
dækningen.

Er Deres forsikring blevet slettet på grund af manglen-
de præmiebetaling, kan den først genoptages, når De
har betalt den manglende præmie.

Restanceforholdet er indberettet til Automobilfor-
sikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjs-
forsikring, der føres af Dansk Forening for International
Motorkøretøjsforsikring (D.F.I.M.), Amaliegade 10,
1256 København K, tlf. 33 43 55 00, efter indhentet til-
ladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.

Oplysning om registreringen videregives til øvrige
automobilforsikringsselskaber med henblik på, at sel-
skaberne kan stille skærpede betingelser for indgåelse
af en forsikringsaftale.

De har adgang til at blive gjort bekendt med årsagerne
til registreringen her i selskabet, og med registreringen
i fællesregisteret.

Klager over urigtige eller vildledende oplysninger kan
indgives til D.F.I.M. Foreningens afgørelse kan indbrin-
ges for Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Køben-
havn K.
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11 Ændringer i risikoen
Præmien er beregnet på baggrund af de risikooplys-
ninger, der fremgår af policen.

De skal underrette os, ved

- Vognskifte

- Udlejning af køretøjet

- Ændringer i køretøjets anvendelse

- Eftermontering af udstyr, hvis værdi overstiger
5.000 kr.

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

12 Uenighed
12.10 Ankenævn

Er der opstået uenighed mellem forsikringstageren og
selskabet om forsikringen og fører en fornyet henven-
delse til selskabet 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 ankenævnet
fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får
helt eller delvis medhold i klagen.

12.20 Love og vedtægter
For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om
forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed.

Herunder gælder vedtægterne for selskabet.

13 Generel information
13.10 Lov om behandling af personoplysninger

Denne lov giver Dem rettigheder som forbruger.

De kan nu få indflydelse på, hvilken form for informati-
on De ønsker at modtage fra os. 

Som en del af selskabets medlemsservice holder vi
Dem orienteret om både nyskabelser og ændringer i
relation til de forsikringer, som De allerede har tegnet.
Det betyder, at De ind imellem modtager information,
som er adresseret direkte til Dem, men som De ikke
har bedt om.
De kan nu fravælge uopfordret information - adresse-
ret til Dem. Hvis De ikke vil have information om eksi-
sterende og nye produkter, skal De blot give os
besked.
Det betyder dog samtidig, at vi ikke i alle tilfælde kan
informere Dem om fordelagtige eller alternative mulig-
heder.

13.20 Adgang til personoplysninger
Som medlem hos os har De krav på at vide, hvilke
personoplysninger vi har registreret, og hvad oplysnin-
gerne bruges til.

Det betyder følgende
Da De tegnede forsikring hos os, gav De visse person-
lige oplysninger: Deres navn og Deres adresse (samt
telefon- og CPR-nr., hvis de er skrevet på forsikrings-
begæringer eller skadeanmeldelser).
De oplysninger står nu i vores medlemsregister. Med-
lemsregisteret bruges i den løbende sagsbehandling.
Som nævnt har De ret til at få indsigt i de oplysninger,
vi har registreret om Dem. De har også ret til evt. at
berigtige oplysningerne. 
Hvis De ønsker indsigt, bedes De henvende Dem til
os. Husk venligst medlems- og policenummer, når De
henvender Dem.

13.30 Provision
Når en forsikring tegnes igennem en af selskabets
tegningskonsulenter, modtager tegningskonsulenten
et vederlag (provision) for indtegning af forsikringen.

13.40 Oplysninger om dækningen
Yderligere oplysninger om dækningens rækkevidde
kan findes på følgende hjemmesider på internettet:
LB: www.lb.dk
Bauta: www.bauta.dk
Runa: www.runa.dk
FDM Forsikring: www.fdmforsikring.dk
Ankenævnet for Forsikring: www.ankeforsikring.dk
Forsikringsoplysningen:
www.forsikringsoplysningen.dk

14 Fortrydelsesret
Ved nytegning af en forsikring kan De fortryde den
indgåede aftale i medfør af forsikringsaftalelovens
§ 34 i.  Der henvises til § 34 h i lov om forsikrings-
aftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober
1986, som ændret ved lov nr. 451 af 9. juni 2004. 

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som
udgangspunkt fra den dag, De har fået meddelelse
om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber
dog tidligst fra det tidspunkt, De på skrift har fået
nærværende oplysning om fortrydelsesretten.
Hvis De f.eks. har fået underretning om aftalens
indgåelse mandag den 1. og også har fået oplys-
ning om fortrydelsesretten denne dato, har De frist
til og med mandag den 15. Har De først fået oplys-
ningen om fortrydelsesret senere, f.eks. onsdag
den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis
fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lør-
dag, Grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller
nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende
hverdag.

Hvordan fortryder De?
Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De under-
rette os om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne
underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De
sender brevet inden fristens udløb. Underretning
skal gives til LB-koncernen, Farvergade 17, 1463
København K med angivelse af policenummeret.
Ønsker De at give underretningen pr. elektronisk
post, skal underretningen sendes til
postkasse@lb.dk, ligeledes med angivelse af
policenummeret.
Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt
rettidigt, kan De f.eks. sende underretningen pr.
anbefalet post og opbevare postkvitteringen.
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