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Forsikring af øvrige køretøjer
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: LB Forsikring A/S FT-nr.:  53040         
Produkt: Motorkøretøjsforsikring af øvrige køretøjer

Hvad dækker den?

Forsikringen dækker det køretøj, der fremgår af 
policen. Nedenfor kan du se, hvad forsikringen 
kan dække: 

• Ansvar: Har du et køretøj, hvor der er
krav om en lovpligtig ansvarsforsikring,
kan denne indgå i din forsikring.
Ansvarsforsikringen dækker det ansvar,
du eller andre førere af køretøjet kan blive
pålagt. Erstatningen opgør vi på baggrund
af reglerne i lovgivningen.

• Kasko: Vælges kaskoforsikringen dækkes
de fleste skader på det forsikrede køretøj.
Kaskoforsikringen indeholder også
retshjælpsforsikring.

Hvad dækker den ikke?

Der er i vilkårene en række undtagelser, fx:

8 Ansvar: Forsikringen dækker ikke skade på 
føreren af køretøjet.

8 Kasko: Forsikringen dækker ikke tilbehør, 

8 Kasko: Forsikringen dækker ikke skader 
forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed.

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

Der er i vilkårene en række begrænsninger, fx:

! Forsikringen dækker ikke skader, der opstår
under motorløb eller kørsel på bane.

! Forsikringen dækker ikke tilbehør, der benyttes 

! Er dit køretøj en gocart eller en motocrosser,
dækker kaskoforsikringen kun ran samt 
tyveri og hærværk, når køretøjet befinder sig 
i en aflåst bygning.

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores forsikring for øvrige køretøjer. Du kan se mere om forsikringen på lb.dk, bauta.dk, runa.dk og 
lbforsikring-pfa.dk. Vælger du at købe en forsikring for øvrige køretøjer, får du vilkår og en police, der tilsammen er aftalen mellem dig og LB Forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen for øvrige køretøjer kan tegnes med en ansvarsforsikring samt en kaskoforsikring. Kaskoforsikringen indeholder også en 
retshjælpsforsikring.

Gælder fra 1. januar 2022

Hvor er jeg dækket?

4 Forsikringen gælder i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet grønt-kort-ordningen.
4 Du skal være opmærksom på, hvor dit køretøj efter lov om registrering af køretøjer og færdselsloven lovligt kan 

føres.

der benyttes erhvervsmæssigt samt lånte, 
leasede eller lejede genstande.

erhvervsmæssigt samt lånte, lejede og leasede 
genstande. 
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Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft, og du har modtaget den første opkrævning. Vi opkræver betaling 
helårligt. Du kan mod tillæg vælge at betale halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Du kan vælge mellem at betale 
via Betalingsservice, som koster 6 kr. pr. gang eller indbetalingskort, som koster 30 kr. pr. gang. Vælger du at beta-
le månedligt, er det et krav, at du betaler via Betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen dækker fra den aftalte dato. Herefter løber forsikringen et år ad gangen, indtil den bliver opsagt. Vi 
kan opsige eller ændre forsikringen med 1 måneds varsel til den årlige fornyelse eller med 14 dages varsel efter en 
skade.  

En nye ejer er dækket indtil anden forsikring er købt, dog højst i 3 uger efter overdragelsen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Når du har købt en forsikring, kan du fortryde den indgåede aftale. Fortrydelsesfristen er 14 dage og fristen begyn-
der, når du har modtaget skriftlig meddelelse om, at forsikringen er trådt i kraft. 

Du kan herefter altid opsige forsikringen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Har du haft en skade, har 
du også ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel i 1 måned efter, vi har udbetalt erstatning eller afvist 
skaden.

Hvilke forpligtelser har jeg? 

· Du skal give os de korrekte oplysninger, når du køber forsikringen.
· Du skal betale til tiden.
· Du skal straks anmelde skader til os. Tyveri, røveri og hærværk skal også anmeldes til politiet.

Du skal herudover bl.a. give besked:
· Hvis du eller den faste bruger af køretøjet flytter
· Hvis køretøjet får ny fast bruger
· Hvis køretøjet får lavet konstruktive ændringer, fx ydelsesoptimering eller ændringer i bremser, styretøj mv.




