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I dette dokument får du et sammendrag af indholdet i bilforsikringen. Du kan hente de fuldstændige og gældende forsikringsbetingelser på 

technoforsikring.dk/betingelser eller ved at kontakte WIA via e-mail på technoforsikring@willis.com eller pr. telefon på 88 13 95 76. 
 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
En bilforsikring omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring og kaskoforsikring. Den kan kombineres med udvidet bildækning, 

førerpladsdækning, parkeringsskade uden selvrisiko og vejhjælp. 

 
 

 

 

Hvad dækker den? 

✓ Forsikringen omfatter dine passagerer og 
dem, du låner bilen ud til. 

✓ Ansvarsforsikring – Forsikringen dækker, hvis 
din bil forvolder skade på andre personer 
eller deres ting, og hvis passagerer i din bil 
kommer til skade. Forsikringen dækker de 
summer, som er fastsatte i færdselsloven for 
henholdsvis ting- og personskade. 

 

✓ Kaskoforsikring – Forsikringen dækker hvis 
der sker en skade på din bil, som følge af et 
færdselsuheld, brand, storm, tyveri eller 
hærværk. Forsikringen omfatter også 
retshjælp og vejhjælp i udlandet 

✓ Nøgledækning 

✓ Fejltankningsdækning 

✓ Dækforsikring 

Tilvalgsdækninger 

✓ Parkeringsskade uden selvrisiko 

Du undgår at betale selvrisiko, hvis andre 
påkører din bil og ikke giver sig til kende. 

 

 

 

✓ Udvidet bildækning 

Du skal ikke betale selvrisiko i forbindelse 
med bestemte typer af skader som fx tyveri, 
glasskader, brand og nedstyrtende genstande. 
Leje af erstatningsbil og værditabsdækning er 
også en del af dækningen. 

 

✓ Førerpladsdækning 

Føreren af bilen er omfattet af denne 
forsikring, hvis føreren kommer til skade ved 
et færdselsuheld eller ved ind- og udstigning 
af bilen, når det ikke er muligt at få erstatning 
fra en ansvarlig skadevolder. Erstatningen for 
personskade bliver opgjort efter de gældende 
regler og satser i lov om erstatningsansvar. 

 

✓ Vejhjælp 

Du kan få hjælp med bugsering af bilen og 
hjælp på stedet, hvis din bil fx ikke vil starte 
eller er punkteret. 

 

 

 

Hvad dækker den ikke? 

 Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på 
førerens ting eller person, tilkoblet køretøj 
o.lign. 

 Skade, der opstår i bilens mekaniske dele, 
medmindre det sker som følge af en 
dækningsberettiget skade, er ikke dækket. 

 Skade, sket som følge af vejrligets påvirkning 
f.eks. slitage. 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen? 

! Ikke-fabriksmonteret ekstraudstyr er dækkes 
med max. 25.771 kr. (2018) 

! Forsikringen dækker ikke skade forvoldt med 

forsæt eller ved grov uagtsomhed, eller mens 
bilen blev ført af en person, der ikke havde 
gyldigt kørekort, eller ført af en person 
påvirket af alkohol, narkotika eller lignende. 

! Parkeringskasko uden selvrisiko – dækkes 

ikke, medmindre der er tale om påkørsel af 
ukendt skadevolder. 

! Udvidet bildækning – ved udskiftning af 

frontrude, skal du betale en selvrisiko på 1.641 
kr. (2018) 

! Førerpladsdækning omfatter ikke 

ulykkestilfælde som følge af grov uagtsomhed, 
hvis føreren er påvirket af alkohol, narkotika 
eller lign., eller hvis det er muligt at få 
erstatning fra ansvarlig skadevolder. 

! Vejhjælp – der dækkes max 3 assistancer pr. 
forsikringsår. 

 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Du skal afgive korrekte oplysninger om dig 
selv og bilen, når forsikringen oprettes. 

- Du skal betale præmien inden udløbet af den 
i opkrævningen fastsatte frist. 

- Du skal give besked, hvis der sker ændringer i 
forhold til det oplyste (eks. ombygning eller 
anskaffelse af ekstra udstyr) i policen, eller 
hvis oplysningerne i policen er forkerte. 
Du skal anmelde skader hurtigst muligt. 

Bilforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
Selskab: Købstædernes Forsikring Produkt: Bilforsikring 
Danmark 

https://www.technoforsikring.dk/wp-content/uploads/2020/06/4927-kf-techno-motorkoeretoejsforsikringsvilkaar-mop-1308-juni2019-2k.pdf
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Hvor er jeg dækket? 

✓ I Europa samt i lande udenfor Europa, der er 
tilsluttet ”grønt kort-ordningen” 

 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

- Præmien for bilforsikring betales helårligt 

eller månedlig, alt efter hvad der er aftalt. 
Månedlig betaling sker altid via 
Betalingsservice. 

 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
Du har 14 dages fortrydelsesret fra den 
dag, hvor du modtager forsikringspolicen 
og forsikringsvilkårene. Både du og 
Købstædernes Forsikring har desuden 
mulighed for at opsige en forsikring i 
forbindelse med en skade. Det skal dog 
ske senest 1 måned efter, skaden er 
afsluttet og med varselsperiode på 14 
dage. 

 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

- Forsikringen starter ved indregistrering eller 
på en aftalt dato. 

- Forsikringen slutter ved opsigelse eller hvis 
bilen bliver afmeldt på SKAT 

 


