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Dette produktark indeholder en kort beskrivelse af vores Bilforsikring. Vælger du at tegne forsikringen, vil 
forsikringsaftalen bestå af din police og forsikringsbetingelserne. I policen kan du se, hvilke dækninger du har valgt, og 
hvilke særlige forhold der gælder for netop din forsikring. Forsikringsbetingelserne beskriver hvem, hvor og hvad 
forsikringen dækker, hvordan du er dækket i forskellige situationer, og hvordan erstatningen beregnes. Du finder 
forsikringsbetingelserne på www.garfors.dk.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Bilforsikringen består af den lovpligtige ansvarsforsikring, som dækker skade, der forvoldes på andres ting og andre 
personer ved et færdselsuheld. Forsikringen kan udvides med en kaskoforsikring, der dækker skader på bilen ved 
påkørsel, brand, tyveri mv. 
 
 

 

 

 
Hvad dækker den? 

✓ Generelt 
Forsikringen dækker dig og enhver, 
som med din tilladelse lovligt benytter 
og/eller lader den benytte. 
 
Forsikringen har 8 pristrin, hvoraf trin 8 
er elitetrin. Når du har kørt skadefrit i ét 
år på samme pristrin, rykker du frem til 
et nyt og billigere pristrin, indtil elitetrin 
8 er nået.  
 
Ved en skade bliver du stående et 
ekstra år på det pristrin, der var 
gældende på skadetidspunktet.  
 

✓ Dækninger 
Forsikringen kan bestå af følgende 
dækninger: 

• Ansvarsforsikring 

• Kaskoforsikring 

• Selvrisikoforsikring  
Der opkræves ikke selvrisiko ved 
skader som følge af fx brand, 
tyveri, røveri, hagl, påkørsel af 
større dyr fx råvildt samt ved 
glasskader. 
Ved udskiftning af forrude 
opkræves ½ selvrisiko. Det er 
muligt at frakøbe selvrisikoen ved 
udskiftning af forruden. 

• Parkeringsskadeforsikring 
Der opkræves ikke selvrisiko ved 
skade på din lovligt parkerede bil, 
ved påkørsel af andet køretøj eller 
indkøbsvogn/bagagevogn eller 
forårsaget af ukendt bils bildør. 

• Vejhjælp 

• Førerforsikring (føreren af bilen er 
dækket) 

• Ung Fører (hjemmeboende børn 
optjener anciennitet) 

• Stilstandsforsikring 

• Retshjælpsforsikring 

• Redningsforsikring i udlandet 

 

  
  

 
Hvad dækker den ikke? 

Nedenfor er nogle eksempler på ting, der 
ikke er dækket. Det fulde overblik får du i 
forsikringsbetingelserne. 

 Tilbehør, der bruges 
erhvervsmæssigt. 

 Lånt, lejet og leaset tilbehør. 

 Mobiltelefoner, mobile 
navigationsanlæg, andet mobilt 
elektronisk udstyr. 

 Brændstof og andre væsker. 
 

 
 

  

 
Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

Nedenfor er nogle eksempler på skader, 
der ikke er dækket. Det fulde overblik 
får du i forsikringsbetingelserne. 

! Fabrikations- og konstruktionsfejl 
samt skader omfattet af 
reklamationsret og garanti. 

! Skade, der alene opstår i og er 
begrænset til bilens mekaniske, 
elektriske og/eller elektroniske dele 
(fx motor, transmission og styretøj), 
medmindre skaden er sket ved 
brand, lynnedslag, eksplosion, 
tyveri, røveri og hærværk. 

! Skade, der skyldes vejrligets 
påvirkning fx tæring, rust og 
frostsprængning. 

! Skade, der skyldes slid. 

! Skade forvoldt med forsæt eller ved 
grov uagtsomhed. 

! Skade, der sker, fordi bilens fører 
er påvirket af alkohol, narkotika, 
medicin el. lign. 
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Hvor er jeg dækket? 

✓ Forsikringen dækker i Europa og de lande udenfor Europa, der er tilsluttet "grønt-kort"-ordningen. 
 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

Når der sker en skade 

- Du skal anmelde skaden til os på vores hjemmeside www.garfors.dk eller tlf.nr. 43 71 17 77. 
 
Anmeldelse af ansvarsskade 

- Hvis der rejses, eller der kan forventes rejst krav, der må antages at være dækket under forsikringen, 
skal du hurtigst muligt give os besked herom. 

 
Ved ændringer 

- Du skal give os besked, hvis 1) oplysningerne i policen er forkerte, 2) der udføres konstruktive 
ændringer af bilen, der medfører, at bilen er forskellig fra den, der er angivet på policen (fx bilmodel, 
modelvariant eller motorvolumen) 3) bilens egenvægt og/eller motorydelse, som forøger bilens 
motoreffekt, ændres, 4) bilen skifter anvendelse og benyttes til andet end privat personkørsel, fx 
kørsel med gods/varer, 5) bilen får en ny ejer/anden fast bruger, fx barn af husstanden, 6) du/den 
faste bruger flytter til anden adresse, eller 7) bilen skal anvendes til udlejning, herunder privat 
udlejning. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere betalinger på de anførte forfaldsdage. 

Betaling opkræves via Betalingsservice eller ved indbetalingskort.  

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen tegnes for en periode på 1 år og forlænges automatisk løbende for yderligere 1 år ad 

gangen, medmindre den opsiges inden da. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 30 dages varsel til hovedforfald.  

Du kan endvidere som privat forbruger opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en vilkårlig 

kalendermåned mod at betale et gebyr. 

Efter en anmeldt skade kan du opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller 

skadens afvisning. 
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