
 

 

 

Motorkøretøjsforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Gartnernes Forsikring GS        FT-nr. : 50295      Produkt : Motorkøretøjsforsikring (17-05 og 57-05)  
 

Dette produktark indeholder en kort beskrivelse af vores Motorkøretøjsforsikring. 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? 
Motorkøretøjsforsikringen 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 som forsikrings-
tager og enhver, som lovligt og med din 
tilladelse benytter køretøjet. 
 
 

 Dækninger 
Forsikringen kan bestå af følgende 
dækninger : 
 Ansvarsforsikring, som dækker dit 

erstatningsansvar for skade forvoldt 
ved det motordrevne køretøjs brug 
som trafikmiddel. 
 

 Kaskoforsikring, som dækker skade på 
det forsikrede køretøj og tab af 
køretøjet ved tyveri og røveri. 

 
 Vejhjælp, som dækker assistance for 

køretøjet ved driftsstop eller uheld, 
som gør, at motorkøretøjet ikke kan 
køre videre ved egen hjælp. 

 
 Stilstandsforsikring, som dækker 

brand, tyveri og hærværk i 
stilstandsperioden. 

 
 Retshjælpsforsikring, som dækker 

omkostninger i forbindelse med civile 
retssager, hvor du er part i din 
egenskab af ejer, bruger eller fører af 
det forsikrede motorkøretøj. 

 
 Redningsforsikring i udlandet, som 

dækker, hvis kørslen ikke kan 
fortsætte på grund af uforudset 
driftsstop eller på grund af skade 
omfattet af kaskoforsikringen. 

 
 
 

 
 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

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

 Mobiltelefoner 
 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

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

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

! Skade, der skyldes, at køretøjet er 
behæftet med sådanne mangler, at det er 
uforsvarligt at benytte dette fx ulovligt 
nedslidte dæk. 

! Skade som følge af kørsel med 
utilstrækkelig vand eller olie. 

! Skade forvoldt med forsæt eller grov 
uagtsomhed. 

! Skade sket, mens køretøjet blev ført af en 
person, der var ude af stand til at føre 
køretøjet på betryggende måde på grund af 
påvirkning af spiritus eller euforiserende 
stoffer. 
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Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker i Europa og de lande udenfor Europa, der er tilsluttet « grønt-kort »-ordningen. 
 For vare- og lastbiler over 3,5 tons totalvægt samt traktorer, arbejdsmaskiner, motorredskaber og påhængskøretøjet til 

sådanne, dækkes kørsel i udlandet, hvis det fremgår af policen. 
 

 

 

 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. 

- Tyveri, røveri og hærværk skal endvidere anmeldes til politiet. 
 
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 du eller den faste bruger skifter bopæl, eller når der sker forandring i den risiko, der er 
beskrevet i policen fx vognskifte eller ændring i køretøjets anvendelse, vægt og tilkoblingsanordning.  

 

 

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, hvis du er 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. 

 

http://www.garfors.dk/

