
VEJHJÆLP
I skemaet kan du se, hvordan du er dækket af tilvalgsdækningen  
”Vejhjælp”, når du kører i hhv. Danmark og Europa, samt i hvilke  

tilfælde du vil være dækket af ”SOS Rødt kort”.

DANMARK EUROPA

Vejhjælp tilbydes i samarbejde med SOS 
Dansk Autohjælp.

 √   √  

Nedbrud/driftsstop: Bugsering til bopæl 
eller værksted.

 √  
Frit valg af værksted/bopæl

 √  
Til nærmeste værksted

Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning: 
På stedet (er det ikke muligt at hjælpe på 
stedet, tilbydes bugsering som ovenfor).

 √   √  

Døroplukning: På stedet (er det ikke muligt, 
tilbydes bugsering til nærmeste værksted).

 √   √  

Tyveri: Bugsering til bopæl eller frit valg af 
værksted.

 √  Dækket af ”SOS Rødt kort”
Dækket under ”Rødt kort” 

ordningen (SOS International), 
når du har en kaskoforsikring.

Bjærgning/fritrækning  √  Dækket af ”SOS Rødt kort” 
Dækket under ”Rødt kort” 

ordningen (SOS International), 
når du har en kaskoforsikring.

Defekt forrude: Bugsering. 
(Når det er uforsvarligt at køre videre.)

 √  
Til nærmeste værksted

 √  
Til nærmeste værksted

Færdselsuheld: Bugsering til bopæl eller 
værksted (SOS skal foretage bugseringen).

 √  
Frit valg af værksted/bopæl

 √  
Til nærmeste værksted

Fortsættese af rejse: Efter uheld eller 
driftstop (enten med redder eller til fælles 
bestemmelsessted. SOS foretager valg ud 
fra billigste løsning).

 √  Dækket af ”SOS Rødt kort”
Dækket under ”Rødt kort” 

ordningen (SOS International), 
når du har en kaskoforsikring.

Akut opstået sygdom/tilskadekomst hos 
fører: Bil + passagerer.

 √ Bil 
Bugsering af bil til bopæl 

inden for 24 timer.

 √ Passagerer 
Til nærmeste fælles be-
stemmelsessted i DK.

 √ Bil + passagerer
Til nærmeste behandlingssted

Dækket af ”SOS Rødt kort”
Hjemtransport af køretøj er 
dækket under ”Rødt kort” 

ordningen (SOS International), 
når du har kaskoforsikring.

Hotelophold: Når bilen ikke kan repareres 
samme dag, og SOS vurderer det rimeligt.

 √  
Fører + passagerer

Dækket af ”SOS Rødt kort”
Dækket under ”Rødt kort” 

ordningen (SOS International), 
når du har en kaskoforsikring.

Skemaet giver et overblik over dækninger i vores vejhjælpsdækning. Det er ikke en udførlig beskrivelse af samtlige betingelser.
Du kan finde betingelser for vejhjælp og SOS Internationals ”Rødt kort” ordning på www.garfors.dk.



VEJHJÆLP (Vogntog)
I skemaet kan du se, hvordan du er dækket, når du kører med bil og cam-

pingvogn/trailer, alt efter hvilke dækninger, du har tegnet hos os.

Nedbrud på bil Nedbrud på campingvogn

   
  

      GAF vejhjælp          GAF vejhjælp 

 
Gartnernes Forsikrings vejhjælp 
til bil dækker bugsering af bil + 
medtransport af campingvogn.

Gartnernes Forsikrings vejhjælp 
til campingvogn dækker bugse-

ring af campingvogn. 

   
  

       GAF vejhjælp        Vejhjælp hos 
                                    anden udbyder / 
                                   intet abonnement

Gartnernes Forsikrings vejhjælp 
til bil dækker bugsering af bil + 
medtransport af campingvogn.

Gartnernes Forsikrings vejhjælp 
til bilen dækker også bugsering 

af campingvognen.

    

    
     Vejhjælp hos           GAF vejhjælp
    anden udbyder / 
   intet abonnement

(F.eks. hvis du udlåner din campingvogn, 
som er forsikret hos Gartnernes  

Forsikring, til din nabo, og hans bil er 
forsikret i et andet selskab.).

Ingen bugsering af bil. Gartnernes Forsikrings vejhjælp 
til campingvogn dækker bugse-
ring af campingvogn til fælles 
bestemmelsessted, hvis SOS / 

Dansk Autohjælp udfører 
assistancen på bilen.

Hvis en anden udbyder udfører 
assistancen på bilen, dækkes 
bugsering til ønsket adresse 

inden for 50 km eller til en SOS / 
Dansk Autohjælp station.

Betingelser for vejhjælp til bil og campingvogn/trailer kan findes på www.garfors.dk.


