
Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og 
policen der tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser 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? 
Bilforsikringen dækker den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skader forvoldt, når bilen er i brug 
som køretøj på andre mennesker og deres ting. Derudover er der en kaskoforsikring. Selvrisikodækning, leasingdækning,  serviceaftale og autohjælp 
kan tilkøbes.
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Hvad dækker den? 
Ansvarsforsikring
Forsikringen dækker skader du eller personer du 
låner bilen ud til, forvolder på andre mennesker og 
deres ting. Skader dækkes ud fra de i færdselsloven 
fastsatte summer. 
Passagerer i din bil er ligeledes dækket.

Førerulykke
Forsikringen dækker varigt mén eller dødsfald til 
bilens fører ved et solouheld.

Kaskoforsikring
Forsikringen dækker bl.a. påkørsler, tyveri og 
hærværk. Vejhjælp i udlandet via SOS international er 
ligeledes dækket, ligesom retshjælp også er omfattet.

Med kaskoforsikring følger loyalitetsdækningerne:

Dækforsikring

Fejltankningsdækning

Nøgleforsikring

TILVALG
Serviceaftale
Forsikringen dækker bl.a. nyværdierstatning ved 
totalskade af bilen indenfor de første 2 år samt 
motormaskinskader.

Selvrisikodækning med udvidet glasdækning
Forsikringen dækker selvrisikoen ved visse 
skadebegivenheder. Ved udskiftning af visse dele, vil 
selvrisikoen være nedsat.

Leasingdækning
Forsikringen dækker bl.a. refusion af 
førstegangsydelse samt skader på bilen der skal 
udbedres ved aflevering af leasingbilen, op til en 
aftalt sum.

Autohjælp
Forsikringen dækker hvis din bil f.eks. ikke kan starte, 
er punkteret, skal bugseres til værksted eller hvis din 
bil løber tør for brændstof.

Hvad dækker den ikke?
Ansvarsforsikring
Forsikringen dækker ikke skader på førerens person 
eller ting og skader på ting eller ejendom tilhørende 
den faste bruger eller forsikringstageren, selve bilen 
samt tilkoblet trailer, campingvogn eller lign.

Førerulykke
Forsikringen dækker ikke tandskader, samt varige 
mén under 5%.

Kaskoforsikring
Forsikringen dækker ikke skader som alene opstår i 
bilens mekaniske eller elektriske dele, som hvis 
bilens motor f.eks. bryder sammen.
Evt. værdiforringelse efter en skade dækkes heller 
ikke.

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen? 
Generelt 
Forsikringen dækker ikke skader, som opstår i forbindelse 
med motorløb, eller kørsel på afspærret område, 
medmindre der er tale om øvelseskørsel under anerkendt 
instruktion.
Førerulykke
Forsikringen dækker ikke skader som skyldes forsæt eller 
grov uagtsomhed, skader forvoldt af fører uden kørekort, 
samt skader der skyldes selvforskyldt beruselse. 
Forsikringen dækker ikke hvis du kan få erstatning af en 
modpart som var involveret i skaden.
Kaskoforsikring
Forsikringen dækker ikke skader som skyldes forsæt eller 
grov uagtsomhed, skader forvoldt af fører uden kørekort, 
samt skader der skyldes selvforskyldt beruselse. 
Forsikringen dækker ligeledes heller ikke skader som f.eks. 
frostsprængning, rusttæring eller slitage.
TILVALG

Serviceaftale
Dækningen er begrænset til at omfatte biler der er under 7 
år fra første indregistreringsdato, eller har kørt mindre end 
100.000 km.
Motormaskinskade
Dækningen er begrænset til at omfatte biler der er under 
7 år fra første indregistreringsdato, eller har kørt mindre 
end 100.000 km.
Leasingdækning
Refusion af førstegangsydelsen kan kun erstattes hvis den 
dækningsberettigede skade sker indenfor de første 3 år.
Autohjælp
Dækningen er begrænset til at omfatte kørsel til nærmeste 
værksted udenfor Danmarks grænser. 

https://www.technoforsikring.dk/betingelser/
mailto:technoforsikring@willis.com


Hvornår og hvordan betaler du? 
Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte betalingsdatoer.  
Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller betalingsservice.  Månedsvis betaling 
forudsætter tilmelding til betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig, eller den dag bilen bliver indregistreret til Sønderjysk på motorkontoret. Forsikringen 
løber indtil hovedforfald, hvorefter den løber et år ad gangen, indtil enten du eller Sønderjysk Forsikring opsiger aftalen.

Hvordan opsiger du aftalen? 
• Forsikringen kan gebyrfrit opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til forsikringens hovedforfald.
• Forsikringen kan også opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af 

et mindre gebyr. Gebyret størrelse fremgår på www.technoforsikring.dk 
• Opsiges forsikringen indenfor det første år, opkræves du et forhøjet gebyr.
• Forsikringen kan opsiges 14 dage efter udbetaling af erstatning eller afvisning af en skade med 14 dages varsel.

• Du skal kontakte os såfremt du anskaffer ekstra udstyr til bilen, ændrer bilens anvendelse eller på anden måde ændrer værdien af din bil.
• Du skal sørge for at betale din forsikring rettidigt.
• Du skal forsøge at afværge skader. Sker der alligevel en skade, skal du forsøge at begrænse den mest muligt.
• Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt, ligesom tyveri, røveri og hærværk skal anmeldes til politiet.

Hvilke forpligtelser har du? 

Forsikringen dækker i Danmark, samt de lande som er tilsluttet grøntkortordningen. 

Hvor er du dækket? 
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