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Forskelsbilag - Bilforsikring 
Vilkår nr. 10-10 – Juni 2020  

 

Hvem dækker forsikringen? 

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring 

Pkt. 3. B 

Hvem er dækket 

Pkt. 3.B 

Virksomheder, der har fået 

overdraget bilen til reparation, 

service eller lign. er kun 

dækket, hvis skade sker under 

kørsel i forsikringstagerens 

interesse. 

 

 

 

 

 

Ved salg af bilen er den nye 

ejer omfattet af ansvars-

forsikringen samt af en evt. 

delkasko- eller kaskodækning, 

indtil anden forsikring er købt. 

Dog højst i 3 uger fra 

overdragelsesdagen. 

 

Ved tilbagelevering af en 

leasingbil ophører alle 

dækninger, udover 

ansvarsforsikringen, på 

tidspunktet for 

tilbageleveringen. 

 

Panthavere, leasinggivere og 

andre rettighedshavere efter 

forsikringsaftalelovens § 54, 

kan ikke opnå større erstatning 

end dig. 

 

 

Ændringen har ingen 

betydning for din dækning. Din 

bil var også tidligere dækket, 

mens den var på værksted eller 

lignende, men ændringen 

betyder, at hvis et værksted 

eller lignende kører uberettiget 

i din bil, og der sker en skade, 

så kan vi hente vores udgift fra 

dem/deres forsikring.  

 

Dækninger ud over ansvar, 

kasko og delkasko bortfalder 

ved salg. 

 

 

 

 

 

Når bilen tilbageleveres til 

leasinggiver, bortfalder alle 

dækninger ud over ansvars-

forsikringen 

 

 

 

En præcisering af, at andre, 

f.eks kreditgivere, ikke kan 

opnå ret til bedre erstatning 

end dig.  
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Hvad dækker forsikringen 

Ændringen vedrører Ny tekst Ændring 

Dækning i forbindelse med 

motorløb 

Pkt. 3.G 

Forsikringen dækker ikke 

skade og ansvar for skade 

opstået i forbindelse med 

motorløb, terræn-, kap- og 

væddeløbskørsel samt træning 

dertil eller anden kørsel på 

bane eller område. 

 

Skade, der sker under øvelses-, 

glatføre- og manøvrekørsel er 

dækket, når kørslen foregår 

under instruktion af en 

godkendt kørelærer og på et 

område afspærre til formålet. 

 

 

Undtagelsen for motorløb er 

præciseret. Det fremgår nu 

mere direkte, at vi ikke dækker 

ved f.eks. kørsel på bane. 

Regres Pkt. 3.J 

Regres for ansvarsskader, for 

hvilke der ikke er tegnet fuld 

ansvarsdækning 

 

En tilføjelse til vores mulighed 

for at kræve tilbagebetaling af 

vores udgifter til 

ansvarsskader, hvis der ikke er 

giver korrekte oplysninger ved 

tegning af forsikringen eller vi 

ikke er blevet oplyst om senere 

ændringer. Det kan f.eks. være 

i tilfælde, hvor den egentlige 

bruger af bilen er sikredes 

barn. 

 

Dækning under kasko Pkt. 5.1 

Skade på den forsikrede bil 

samt tyveri og røveri. 

 

En sproglig ændring hvor vi nu 

skelner mellem fysiske skader 

og tyveri/røveri. 
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Dækninger under kasko (hvad 

er ikke dækket) 

Pkt. 5.2.a 

Skader, der alene opstår i og er 

begrænset til bilens mekaniske 

dele (fx motor, transmission 

eller styretøj), elektriske 

og/eller elektroniske dele, 

medmindre skaden sker ved 

brand, lynnedslag, eksplosion, 

tyveri, røveri eller hærværk 

eller under transport på eller 

ved hjælp af et andet 

transportmiddel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 5.2.b (ny) 

Skade der skyldes, at bilen er 

uforsvarlig eller ulovlig at 

benytte på grund af ændringer 

eller fejl og mangler, fx 

overlæs, manglende syn og 

godkendelse, nedslidte dæk 

eller hvis bilen er monteret 

med et eller flere ikke-

godkendte  

 

 

Pkt. 5.2.c (undtagelse 

udvidet) 

Skade efter fejlpåfyldning af 

væsker 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har hidtil undtaget skader, 

der alene opstod i og var 

begrænset til mekaniske dele. 

Den undtagelse udvides, så vi 

nu også undtager skader, der 

alene opstår i og er 

begrænsede til elektriske og 

elektroniske dele.  

 

Motorskader, hvor årsagen er 

kortslutning, dækkes ikke 

længere. 

 

Skader i mekaniske dele 

dækkes nu, når det er en følge 

af lynnedslag. 

 

Skader i mekaniske dele 

dækkes nu, hvis de sker under 

transport på eller ved hjælp af 

et andet transportmiddel. 

 

 

 

En præcisering af, at vi ikke 

dækker skader, der er opstået, 

som følge af at bilen var 

uforsvarlig at køre i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præcisering af dækningen. Vi 

dækker ikke skader opstået 

efter fejlpåfyldning af f.eks. 

benzin eller diesel. 
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Pkt. 5.2.d (undtagelse 

udvidet) 

Skader på interiør forvoldt af 

dyr 

 

 

 

Pkt. 5.2.e 

Skader sket under behandling 

og bearbejdning medmindre 

skaden skyldes kørsel i 

forsikringstagerens interesse 

eller brand. Kaskoforsikringen 

dækker dog skader i 

selvbetjent vaskehal. 

 

Pkt. 5.2.f 

Skader omfattet af garanti og 

reklamationsret 

 

 

Pkt. 5.2.g 

Skader der sker, mens bilen er 

udlejet, herunder privat udlejet 

 

 

Pkt. 5.2.k 

Underslæb, bedrageri og 

bortkomst 

 

 

Vi har præciseret undtagelsen 

for ”almindeligt brug”, så vi nu 

direkte undtager skader på 

interiør forvoldt af dyr 

 

 

Undtagelsen er blevet 

indskrænket, og vi dækker 

derfor i flere tilfælde.  

 

 

 

 

 

 

Vi undtager nu skader dækket 

under reklamationsretten 

 

 

 

Vi dækker fremover ikke nogen 

form skade sket, mens bilen 

var lejet ud. 

 

 

Det er nye undtagelser, der 

betyder, at vi ikke længere 

dækker, hvis bilen f.eks. 

forsvinder under en 

prøvekørsel, eller hvis 

bilnøglen bliver væk. 
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Dækninger under kasko (hvad 

er omfattet) 

Pkt. 5.3.a 

Den forsikrede bil og 

fastmonteret udstyr, der er 

standard for bilens fabrikat, 

model, type og årgang 

 

Pkt. 5.3.b 

Standardværktøj til bilen og 

afmonteret udstyr. Det er en 

betingelse for dækning ved 

tyveri, at genstanden 

opbevares i aflåst rum eller 

bygning og at voldeligt opbrud 

kan konstateres. 

 

 

Pkt. 5.3.c 

Eftermonteret udstyr (ny 

definition)….. 

 

 

Pkt. 5.3.d (ny) 

Sikkerhedsudstyr, fx 

tyverialarm/GPS overvågning, 

fartpilot, bakkamera og 

parkeringssensor, 

dækkontrolsystem, nødbremse 

og låsebolte til fælge. 

 

 

Sproglig præcisering af, 

hvordan vi opgør bilens 

handelsværdi. 

 

 

 

Vi kræver fremover, at 

standardværktøj og afmonteret 

udstyr skal være i et aflåst rum 

eller bygning, og at voldeligt 

opbrud kan konstateres, for at 

tingene er dækket ved tyveri. 

 

 

 

 

Sprogligt opdateret 

formulering 

 

 

 

Ny kategori af udstyr, der 

dækkes uden øvre grænse. 

Dækning under kasko (hvad er 

ikke omfattet) 

Pkt. 5.4.b 

Lånt, lejet og leaset tilbehør. 

Dog dækkes leasede batterier 

til forsikrede elbiler 

 

Pkt. 5.4.c (ny) 

Mobiltelefoner, mobile 

navigationsanlæg, andet 

mobilt elektronisk udstyr samt 

brændstof og øvrige væsker. 

 

Sproglig opdatering svarende 

til, at vi i praksis i forvejen 

dækkede leasede batterier 

 

 

Vi undtager nu alt elektronisk 

udstyr, som også kan anvendes 

uden for bilen. Det kan være 

dækket af indboforsikringen. 
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Dækning under kasko 

(erstatning) 

Pkt. 5.5.a 

Standardværktøj, afmonteret 

udstyr og eftermonteret udstyr 

dækkes samlet med maksimalt 

50.000 kr. pr. 

skadebegivenhed. (tillæg kan 

købes) 

 

 

 

 

 

Pkt. 5.5.a 

…..transport af bilen til 

nærmeste fordelsværksted eller 

andet værksted efter dit 

valg….. 

 

 

Pkt. 5.5.e 

Du har ret til 

nyværdierstatning når:…..  

e. bilen ikke er leaset 

 

Dækningsbegrænsningen for 

ekstraudstyr er ændret fra 

20.000 kr. til 50.000 kr. 

 

Samtidig er definitionen 

ændret, så standardværktøj og 

afmonteret udstyr også er 

omfattet af beløbsgrænsen på 

50.000 kr. 

 

 

 

Autoriseret værksted ændret til 

fordelsværksted eller eget valg. 

Det er en betingelse, at det 

valgte værksted er i nærheden 

af skadestedet. 

 

 

Det er nu ikke muligt at få 

nyværdierstatning, hvis bilen 

ejes af et leasingselskab.  

 

Dækning under kasko (ekstra 

fordele) 

Ved totalskade eller tyveri er 

der mulighed for en lejebil 

uden beregning i op til 30 

dage. 

Vi giver nu også mulighed for 

at få en lejebil uden beregning 

ved tyveri og totalskade. Der 

skal betales selvrisiko i tilfælde 

af skade på lejebilen. 

 

Leasingdækning Pkt. 6 

Altid omfattet, hvis bilen er 

leaset, og der er tegnet 

kaskoforsikring. 

 

 

 

Fremover vil alle leasingbiler 

med kasko automatisk være 

med leasingdækning. 
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Delkasko (tilvalg) Pkt. 7 – Ny dækning! (tilvalg) 

Omfattet af dækningen er: 

totalskade, tyveri og røveri, 

redning i udlandet samt 

retshjælp 

 

For delkasko gælder samme 

undtagelser som for kasko. 

 

Forsikringen dækker ikke 

standardværktøj og afmonteret 

udstyr. Omfatter derudover det 

samme som kasko 

 

Eftermonteret udstyr dækkes 

med maksimalt 50.000 kr. 

(tillæg kan købes) 

 

Dækningen giver ret til 

transport efter en 

dækningsberettigende skade 

og kontanterstatning  

 

Ingen mulighed for 

nyværdierstatning.  

 

Der opkræves moms, hvis 

ejeren af bilen er 

momsregistreret. 

 

 

Delkasko kan vælges frem for 

kasko – typisk hvis bilen har 

mindre handelsværdi og man 

derfor kun ønsker dækning for 

totalskaderne. 

Selvrisikodækning Bortfalder 

 

Der kan fremover tilkøbes 

udvidet glasdækning og/eller 

parkeringsskadedækning 

 

Udvidet glasdækning (tilvalg) Pkt. 10 (ny - tilvalg) 

Der betales ikke selvrisiko ved: 

Skade på bilens glas og skader 

på spejl/lygteenheder, når der 

samtidig er sket skade på spejl- 

eller lygteglasset og det er 

nødvendigt at skifte hele 

enheden for at repareret 

glasset 

 

Udvidet glasdækning gør det 

muligt at undgå at betale 

selvrisiko på skader på bilens 

glas og spejle. 

 

Havde du tidligere valgt 

selvrisikodækning, får du 

automatisk den udvidede 

glasdækning. 
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Parkeringsskadedækning 

(tilvalg) 

Pkt. 11 (ny - tilvalg) 

Der betales ikke selvrisiko, hvis 

bilen bliver skadet som følge af 

en påkørsel af et andet køretøj 

og følgende er opfyldt 

Bilen var lovligt parkeret, 

skadevolder er ukendt, skaden 

kan repareres for højest 15.000 

kr. 

 

 

Ny tilvalgsdækning. 

Vejhjælp, Danmark (tilvalg)  Minutgaranti bortfalder 

 

Vejhjælp, Europa (tilvalg)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 12.3 

Rødt kort går forud for 

Vejhjælp, Europa. Medlemmer, 

der kan få dækning efter det 

røde kort, vil blive viderestillet 

til SOS. 

 

Hjemtransport fra 

Malmø/Ystad eller 

Nordtyskland er ændret til en 

”ekstra fordel”. 

 

Tilskud til lejebil eller hotel på 

500 kr. pr. døgn i op til 3 døgn 

udgår. 

 

Rejsehotline er ændret til en 

”ekstra fordel”, der kan 

ændres. 

 

 

Er du ude for en hændelse, der 

giver mulighed for hjælp fra 

både det røde kort og Vejhjælp 

Europa, vil du i første omgang 

blive viderestillet til SOS, der 

håndterer hjælp efter det røde 

kort 

 

Personhjælp ved trafikuheld  Bortfalder 

 

Hjemtransport, Europa - Bortfalder (kan helt eller 

delvist være dækket af en 

rejseforsikring) 

 

Trailerdækning  Minutgarantien bortfalder 
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Vejhjælp PLUS (tilvalg) Pkt. 13 (ny) 

Vejhjælp PLUS giver to årlige 

værkstedstjek af bilens 

sikkerhed, samt to årlige 

hjulskift. 

 

 

Kan kun købes, hvis der er købt 

vejhjælp 

 

Fører- og passagerulykke  

 

Erstattes af ny 

førerulykkesdækning (se 

nedenfor) 

 

Ekstra førererstatning  

 

Erstattes af ny 

førerulykkesdækning (se 

nedenfor) 

 

Førerulykkesdækning (tilvalg) Pkt. 14 (ny) 

Dækker personskade på bilens 

fører efter en pludselig 

hændelse, under kørsel i den 

forsikrede bil. 

 

Forsikringen dækker: 

• Tabt arbejdsfortjeneste 

• Svie og smerte 

• Varigt mén 

• Erhvervsevnetab 

• Behandlingsudgifter 

• Andet tab 

• Begravelseshjælp eller 

overgangsbeløb 

• Tab af forsørger 

 

 

Dækker ikke:  

hvis der er en ansvarlig 

skadevolder, hvis kørslen var 

omfattet af en 

arbejdsskadeforsikring og i en 

række tilfælde, der heller ikke 

ville give ret til dækning over 

kaskoforsikringen. 

 

Erstatningen opgøres i vidt 

omfang på samme måde, som 

man over ansvarsforsikringen 

ville opgøre en personskade. 

 

Måden at opgøre en evt. 

erstatning på ændres, så den 

nu kommer til at minde om den 

erstatning en passager eller 

andre kan få fra bilens 

ansvarsforsikring. Hidtil er 

erstatningen blevet opgjort, 

som man gør på en sædvanlig 

ulykkesforsikring. 

 

Passagerer kan ikke længere 

dækkes af førerulykkes-

dækningen. 

 


