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Dokument med oplysning om forsikringsproduktet
Forsikringsselskab: AXA Forsikring, filial af AXA Versicherung AG, Tyskland. FTID: 10708
Du serviceres af K. Rerup & Co. A/S, der er 100 % ejet af AXA.

Produkt: Bilforsikring

Detaljeret information om forsikringen finder du i forsikringsbetingelserne.
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, der er beskrevet i dette produktark. Når
du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis, hvilke dækninger du har.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen gælder for dit køretøj, fx din personbil, varebil eller anhænger. For indregistrerede køretøjer er ansvarsforsikring
lovpligtigt.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Ansvarsforsikring

Her er nogle eksempler på, hvad forsikringen ikke
dækker:

 Forsikringen dækker, hvis din bil forvolder
skade på andre personer eller deres ting.
Forsikringen dækker de summer, der er
fastsat i færdselsloven for henholdsvis ting og
personskade.
Tillægsdækning: Kaskoforsikring
+ Forsikringen dækker, hvis der sker en skade
på din bil, inkl. fastmonteret ekstra udstyr, hvis
det er indeholdt i forsikringssummen, fx som
følge af

Ansvar:
 Skade på køretøjet
 Skade på førerens person, bortset fra
bestemmelserne om øvelseskørsel
 Skade på ting tilhørende forsikringstager,
bruger eller fører
 Skade på tilkoblede køretøjer
Kasko:

- Brand, lynnedslag og eksplosion

 Værdi af stjålet eller forbrugt brændstof

- Indbrud og tyveri

 Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning
(fx tæring, rust og frostsprængning)

- Hærværk
- Færdselsuheld
Forsikringen omfatter også vejhjælp i udlandet
via SOS International og det røde kort.

 Skade som følge af grov uagtsomhed eller
forsæt
 Skade sket under kørsel uden gyldigt kørekort
 Skade som følge af kørsel i beruset tilstand
 Skade ved deltagelse eller træning i motorløb
 Skade, som skyldes manglende
vedligeholdelse og/eller ordinær slitage
 Skade, der alene opstår i køretøjets mekaniske
dele
 Skade på køretøjet under behandling/
bearbejdning
 Skade under udlejning.

Er der nogen begrænsninger i
dækningen?
Forsikringen har blandt andet følgende
begrænsninger:
Kasko:
! Dækker højst op til køretøjets handelsværdi på
skadetidspunktet.
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
- Du skal sikre dig, at alle oplysninger, der er afgivet ved tilbudsafgivelse, er korrekte og fyldestgørende
- Du skal straks give os besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, som fremgår af din police
- Du skal efterleve eventuelle sikkerhedsforskrifter i policen og betingelserne
- Hvis der sker en skade, skal du begrænse skadens omfang så vidt muligt og anmelde skaden til AXA snarest
muligt, jf. betingelser
- Du skal betale din forsikring til tiden.

Hvornår skal jeg betale?
Forsikringen forfalder til betaling, når forsikringen træder i kraft. Herefter forfalder præmien helårligt, medmindre
andet er aftalt. Sammen med policen modtager du faktura til indbetaling af præmien.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen gælder i forsikringsperioden, som fremgår af policen.
Forsikringen starter ved indregistrering af bilen eller på en aftalt dato, som du kan se på din police. Forsikringen
gælder for et år ad gangen, og vi fornyer den automatisk, medmindre andet er aftalt.
Afmeldes bilen i DMR (Motorregistret), ophører forsikringen på samme tidspunkt, som afmeldingen sker,
medmindre andet er aftalt.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du skal opsige forsikringen skriftligt til police@axa-forsikring.dk.
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