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1.

FÆLLES BETINGELSER

1.1

Hvem er dækket

1.1.1

Forsikringen dækker forsikringstageren samt en evt. på policen nævnt medforsikret
og enhver, der med forsikringstagerens tilladelse benytter køretøjet, lader det
benytte eller er fører af det.

1.1.2

For værksteder og andre, som har køretøjet til reparation, service eller lignende,
dækkes kun transportskader, og kun hvis

1.1.3

(i)

transporten foretages i forsikringstagerens interesse, og

(ii)

skaden ikke dækkes af værkstedets egen forsikring.

Ny ejer af køretøjet dækkes – inden for policens omfang – i maksimalt 3 uger fra
salgstidspunktet, medmindre den nye ejer selv har tegnet en forsikring.

1.2

Geografisk område

1.2.1

Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grønt kort-ordningen.

1.2.2

Hvis der er tegnet særlig forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende
forsikring alene i det omfang, den anden forsikring ikke dækker.

1.2.3

Uden for Danmark dækkes ikke ansvar for skade på transporteret gods, bortset fra
personlig rejsebagage tilhørende andre end forsikringstageren og føreren.

1.2.4

Udlandsdækningen kan Forsikringsselskabet ændre eller opsige med 14 dages varsel
uden, at dette får virkning for de øvrige dele af forsikringsaftalen.

1.3

Betaling af præmie mv.

1.3.1

Præmie betales på de forfaldstidspunkter, der fremgår af policen.
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1.3.2

Hvis præmien ikke betales rettidigt, sendes en rykker med oplysning om, at
forsikringens dækning ophører, hvis præmien mv. ikke er betalt senest 21 dage
efter modtagelsen af rykkeren. Politiet underrettes med henblik på inddragelse af
nummerpladerne,

og

den

manglende

betaling

registreres

i

Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjer.

1.3.3

Præmieindbetaling til Forsikringsselskabets danske forsikringsagent (Arval A/S) sker
med frigørende virkning for forsikringstager.

1.4

Indeksregulering af præmie mv.

1.4.1

Medmindre andet er aftalt, indeksreguleres præmien hvert år pr. 1. januar på
grundlag af løn- og prisudviklingen eller lignende indeks fra Danmarks Statistik eller
anden institution.

1.4.2

Erstatningsbeløb og selvrisikobeløb reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af
samme indeks som for præmien, jf. punkt 1.4.1 ovenfor.

1.5

Ændring af præmie mv.

1.5.1

Hvis der ud over bestemmelserne i punkt 1.4 sker ændring i Forsikringsselskabets
præmie

eller

forsikringsbetingelser,

foretages

tilsvarende

ændring

for

den

bestående forsikring med mindst 1 måneds varsel til en forfaldsdato.

1.5.2

Hvis forsikringstageren ikke accepterer en forhøjelse af præmien eller en skærpelse
af forsikringsbetingelserne, kan forsikringstageren inden 14 dage efter at have
modtaget

meddelelse

om

ændringen,

forlange

forsikringen

ophævet

fra

ændringstidspunktet.

1.6

Varighed og opsigelse

1.6.1

Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder (forsikringsperioden), og den fortsætter
indtil den skriftligt opsiges af en af parterne.

1.6.2

Forsikringen kan tidligst opsiges til en hovedforfaldsdato og med mindst en måneds
varsel forud for denne under hensyntagen til ufravigelig dansk lovgivning.
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1.6.3

Efter enhver skade kan både forsikringstager og Forsikringsselskabet senest en
måned efter skadesagens afslutning opsige forsikringen med 14 dages varsel.

1.7

Flytning og ændring af risikoprofil

1.7.1

Forsikringsselskabets danske forsikringsagent (Arval A/S) skal underrettes, hvis
forsikringstageren eller den registrerede bruger skifter adresse, eller hvis det
forsikrede køretøj får anden registreret bruger eller skifter anvendelse.

1.7.2

Sker der i øvrigt ændringer i den risiko, der er beskrevet i policen, skal dette straks
meddeles skriftligt til Forsikringsselskabets danske forsikringsagent (Arval A/S) med
henblik på vurdering af, om policen kan fortsætte på uændrede vilkår.

1.8

Salg eller afmelding af køretøj

1.8.1

Sælges

eller

afmeldes

det

forsikrede

køretøj,

skal

forsikringstageren

straks

underrette Forsikringsselskabets danske forsikringsagent (Arval A/S). Se i øvrigt
punkt 1.1.3.

1.8.2

Hvis forsikringstageren inden for forsikringsperiodens udløb anskaffer sig et andet
køretøj i stedet for det forsikrede, ændres policen i overensstemmelse med det nye
køretøj til den præmie, der gælder på ændringstidspunktet. Forsikringsselskabet
forbeholder sig ret til at opstille skærpede vilkår i forbindelse med ændringen. Hvis
dette ikke kan accepteres, finder punkt 1.5.2 anvendelse.

1.8.3

Hvis forsikringen opsiges inden forsikringsperiodens udløb for det forsikrede køretøj,
reguleres præmien forholdsmæssigt.

1.9

Motorløb og lignende

1.9.1

Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade, der opstår under motorløb,
rally

og/eller

hastighedsprøver,

herunder

orienterings-,

pålideligheds-

og

økonomiløb, hastighedskonkurrencer samt kap- og væddekørsel eller træning dertil,
som kræver Justitsministeriets/politiets tilladelse, eller som sker på bane eller
område, der er afspærret til disse formål.
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1.9.2

Skade eller ansvar for skade, som opstår under øvelseskørsel (f.eks. glatføre,
manøvrekørsel og lignende) på et område, der af myndighederne er godkendt og
afspærret til formålet, er dækket af forsikringen, hvis kørslen foregår under
instruktion fra motor- eller kørelæreorganisationer eller tilsvarende sagkyndige.

1.10

Forsikringen dækker ikke

1.10.1

Medmindre andet er udtrykkelig aftalt og med forbehold for ufravigelig dansk
lovgivning,

dækker

forsikringen

ikke

tab

eller

skade

direkte

eller

indirekte

forårsaget af eller forbundet med:

a)

Mens køretøjet er udlejet uden fører, som anført i Justitsministeriets bekendtgørelse
om udlejning af motorkøretøjer uden fører, se dog punkt 3.3.16.

b)

Bøder og omkostninger ved straffesager.

c)

Skade

forvoldt

af

en

fører

eller

passager,

som

ikke

har

fået

tilladelse af

forsikringstager eller en anden person, der kan give tilladelse på dennes vegne.

d)

Krig, borgerkrig og/eller revolution.

e)

Terrorvirksomhed uden hensyn til eventuelle andre årsager eller hændelser, der
sideløbende eller i en anden sammenhæng har bidraget til tabet.

f)

Ioniserende stråling eller forurening forårsaget af radioaktivitet fra enhver form for
atombrændstof eller atomaffald fra forbrænding af atombrændstof. Radioaktive,
giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved alle atomreaktorer samt
komponenter heraf. Tillige øvrige risici forbundet med atomkraft (Nuclear Energy
Risks) i henhold til undtagelsesklausulen for risici forbundet med atomkraft (NMA
1975a) (Nuclear Energy Risks Exlclusions Clause).

g)

Dækning med tilbagevirkende kraft for kendte skadestilfælde eller overdragelse af
skadesporteføljer.

h)

Køretøjer på lufthavnsområder, bortset fra de områder der er frit tilgængelige for
offentligheden

med

motorkøretøj,

og

bortset

fra

offentlige

køretøjer,

som

midlertidigt har adgang med henblik på levering. Alle direkte og indirekte tab
involverende luftfartøjer er ikke dækket af forsikringen.
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i)

Køretøjer, der kører på skinner eller luftpuder.

j)

Køretøjer, der ikke kører på fast grund ("terra firma").

k)

Busser med 10 sæder eller flere, omnibusser, kabelkøretøjer.

l)

Køretøjer, der er udviklet eller tilpasset til brug for militære aktiviteter og/eller
håndhævelse.

m)

Offentlige udrykningskøretøjer.

n)

Tab af, skade på eller ansvar for transporterede varer i forbindelse med al erhverv
eller handel på et køretøj forsikret af Forsikringsselskabet (transportansvar).

o)

Ejerskab, drift, vedligeholdelse og/eller brug af et køretøj, der primært anvendes
til:

(i)

Transport af højeksplosive stoffer som f.eks. nitroglycerin, dynamit, og/eller
tilsvarende sprængstoffer.

(ii)

Bulktransport af brændbare væsker (benyttelse af beholdervogn til brug for

(iii)

Transport af kemikalier eller gas i flydende, komprimeret eller gasform.

(iv)

Transport af passager mod betaling.

(v)

Kortvarig udlejning med undtagelse af erstaningskøretøjer.

(vi)

entreprenøranlæg og -udstyr, der ikke befinder sig på offentlig vej.

transport af brændselsolie er ikke undtaget).

1.11

Skadesanmeldelse mv.

1.11.1

Enhver skade eller krav, der omfattes af forsikringen, skal hurtigst muligt skriftligt
anmeldes til Forsikringsselskabets danske skadesbehandler (skadesbehandlerens
navn og kontaktoplysninger fremgår af policen, evt. policetillæg eller andet
dokument stilet til forsikringstageren).

1.11.2

Ved tyveri eller røveri og brand skal skaden tillige anmeldes til politiet.
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1.11.3

Forsikringstageren/

den

registrerede

bruger/føreren

må

ikke

uden

Forsikringsselskabets forudgående samtykke træffe aftale om erstatning eller
reparation. Mindre reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt
eller uforsvarligt at køre videre med køretøjet uden.

1.12

Lovgivning

1.12.1

Forsikringen er undergivet dansk ret.
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2.

ANSVARSFORSIKRING

2.1

Dækning

2.1.1

Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for personskade og skade på
ejendele ifølge færdselsloven forvoldt ved motorkøretøjets brug som motorkøretøj
efter

færdselslovens

bestemmelser.

Endvidere

dækkes

ansvar

for

skade

på

forsikringstagerens person, når denne ikke er fører af motorkøretøjet.

2.2

Forsikringen dækker ikke

2.2.1

Skade på førerens person.

2.2.2

Skade på ting, der tilhører forsikringstageren, den registrerede bruger eller føreren.

2.2.3

Skade på tilkoblet køretøj, redskab eller lignende, og hvad der transporteres heri
eller derpå.

2.2.4

Skade og ansvar for skade omfattet af lov om fragtaftaler ved international
vejtransport.

2.3

Forsikringssummer

2.3.1

I

Danmark

dækker

ansvarsforsikringen

med

de

summer,

der

er

fastsat

i

færdselsloven.

2.3.2

I det øvrige dækningsområde (lande tilsluttet grønt kort-ordningen) dækkes med de
summer, der i kræves i det enkelte land, dog mindst med de summer, der gælder
for kørsel i Danmark.
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2.4

Regres

2.4.1

Forsikringsselskabet kan i henhold til færdselslovens § 108, stk. 2, gøre regres mod
enhver, der efter færdselslovens § 104 er ansvarlig for skaden og som har forvoldt
denne med forsæt eller grov hensynsløshed.

2.4.2

Forsikringsselskabet har regres mod forsikringstageren for alle skader, der opstår,
mens

motorkøretøjet

er

udlejet

uden

fører

i

strid

med

Justitsministeriets

bekendtgørelse herom, jf. § 4, stk. 2, i bekendtgørelse om ansvarsforsikring for
motorkøretøjer mv.

2.4.3

Forsikringsselskabet

har regres

for beløb,

det

har udbetalt

i erstatning for

skadestilfælde, der ikke er dækket af forsikringen, eller som er sket efter at
motorkøretøjet er solgt, og den tre ugers frist, der er beskrevet i punkt 1.1.3, er
udløbet.
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3.

KASKOFORSIKRING

3.1

Dækning

3.1.1

Kaskoforsikringen dækker enhver skade på køretøjet samt tab af køretøjet ved
tyveri eller røveri med de i punkt 3.2 nævnte undtagelser.

3.1.2

Forsikringen omfatter, udover selve køretøjet, det fastmonterede tilbehør og udstyr,
der er nævnt i kalkulationen (leasingaftalen), se dog punkt 3.3.5. Udstyr og tilbehør
afskrives proportionalt med køretøjets afskrivning.

3.2

Sikrede personer

3.2.1

Sikrede under kaskoforsikringen i henhold til dette punkt 3 er den person, der er
registreret som ejer af det forsikrede køretøj i Centralregisteret for Motorkøretøjer.
Enhver erstatning fra Forsikringsselskabet i henhold til kaskoforsikringen (inklusiv
guaranteed auto protection (GAP)) skal udbetales til og være til fordel for den
registrerede ejer af motorkøretøjet.

3.3

Forsikringen dækker ikke

3.3.1

Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske/elektroniske
dele (f.eks. motor, transmission og styretøj), medmindre skaden er overgået
køretøjet ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller er sket
under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel.

3.3.2

Skade,

der

påføres

køretøjet

eller

dele

heraf

under

og

i

forbindelse

med

bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller
nedstyrtning fra lift under aflæsning af køretøjet.

3.3.3

Skade på køretøjet som følge af- og pålæsning af varer samt skade på køretøjet
forårsaget af de transporterede varer.
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3.3.4

Skade,

der

er

en

følge

af

vejrligets

påvirkning

(f.eks.

tæring,

rust

og

frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af brug,
herunder slid, stenslag i lak, ridser og lignende.

3.3.5

Udstyr, som ikke er normalt biltilbehør, f.eks. værktøj eller specialudstyr, uanset
om det er inkluderet i leasingaftalen.

3.3.6

Skade som følge af fabrikations-, konstruktions- eller opbygningsfejl.

3.3.7

Skade opstået som følge af manglende vand, væsker, olie eller brændstof.

3.3.8

Skade, der alene opstår i og er begrænset til det elektriske system i el-drevne
køretøjer.

3.3.9

Tyveri af brændstof og/eller forbrugt brændstof i forbindelse med tyveri.

3.3.10

Skade, der opstår som følge af slitage eller manglende vedligeholdelse.

3.3.11

Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed (jf. forsikringsaftalelovens §
18), se dog punkt 3.3.16.

3.3.12

Skade forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af spiritus
eller narkotika (jf. forsikringsaftalelovens § 20), se dog punkt 3.3.16.

3.3.13

Skade, der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde
lovbefalet kørekort, se dog punkt 3.3.16.

3.3.14

Skade sket når køretøjet var behæftet med mangler, der gjorde det uforsvarligt at
benytte det, se dog punkt 3.3.16.

3.3.15

Udgifter til lån eller leje af andet køretøj i samt mistet rådighed over køretøjet i en
reparationsperiode eller lignende.

3.3.16

Hvis en skade nævnt i punkt 1.10.1(a), 1.10.1(c) og 3.3.11 - 3.3.14 ikke er forvoldt
af forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever eller den registrerede bruger, er
sikrede dog dækket af forsikringen, såfremt forsikringstageren ikke kendte eller
burde have kendskab til de beskrevne omstændigheder. Er Forsikringsselskabet
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pligtig til at udrede erstatning for sådan skade, har Forsikringsselskabet regres mod
den for skaden ansvarlige.

3.4

Selvrisiko

3.4.1

Medmindre andet er aftalt, gælder følgende selvrisikobeløb for hvert forsikret
køretøj:

3.4.2

Personbiler

Forsikringstageren skal betale en selvrisiko på DKK 5.000. Selvrisikoen forøges dog
med yderligere DKK 2.500, såfremt føreren af køretøjet er under 23 år.

3.4.3

Erhvervskøretøjer eller derivative køretøjer

Forsikringstageren skal betale en selvrisiko på DKK 10.000. Selvrisikoen forøges
dog med yderligere DKK 2.500, såfremt føreren af køretøjet er under 23 år.

3.4.4

Personkøretøjer med en skattemæssig værdi på over DKK 500.000

Forsikringstageren skal betale en selvrisiko på DKK 15.000. Selvrisikoen forøges
dog med yderligere DKK 2.500, såfremt føreren af køretøjet er under 23 år.

3.4.5

Tyverifølsomme køretøjer

Forsikringsselskabet vurderer, hvornår der er tale om et tyverifølsomt køretøj.
Eksempler er firehjultrækkere, sportsvogne og køretøjer med en skattemæssig
værdi på over DKK 700.000.

Såfremt et køretøj, der er udstyret med tyverialarm og sporingsudstyr, er blevet
stjålet, udgør selvrisikoen DKK 15.000 i tillæg til de selvrisikobeløb, der er nævnt i
punkt 3.4.2 - 3.4.4 ovenfor. Der henvises til punkt 3.5.2 for så vidt angår
motorkøretøjer, der ikke er udstyret med egnet tyverialarm og sporingsudstyr.

3.4.6

Har Forsikringsselskabet udlagt selvrisiko, har Forsikringsselskabet ret til at anmode
forsikringstageren om straks at indbetale dette udlæg. Hvis det opkrævede beløb
ikke betales rettidigt, kan forsikringen opsiges af Forsikringsselskabet.

14

Policy Conditions
Denmark 2017

3.5

Tyverialarm og sporingsudstyr

3.5.1

Køretøjer med en skattemæssig værdi på over DKK 700.000 (inkl. evt. moms), samt
andre køretøjer efter Forsikringsselskabets krav herom, skal udstyres med en
tyverialarm og sporingsudstyr, der er i stand til at spore køretøjet i Europa.

3.5.2

Såfremt køretøjet ikke er udstyret med en tyverialarm og/eller sporingsudstyr på
tidspunktet,

hvor køretøjet

blev

stjålet,

kan

Forsikringsselskabet

kræve

fuld

kompensation for tabet af køretøjet af forsikringstageren.

3.6

Skadens regulering

3.6.1

Forsikringsselskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb eller
lade køretøjet reparere.

3.7

Kontant erstatning

3.7.1

Såfremt (a) Forsikringsselskabet afgør skaden ved kontant betaling, eller (b)
køretøjet (henholdsvis dele heraf) ved tyveri eller røveri ikke er fundet inden 30
dage

efter,

at

Forsikringsselskabet

har

modtaget

skriftlig

skadesanmeldelse,

ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj (eller dele heraf) af tilsvarende stand
og alder normalt ville kunne anskaffes mod kontant betaling. Erstatningen kan dog
ikke være højere end forsikringssikringssummen, som normalt svarer til køretøjets
købspris.

3.8

GAP (Guaranteed Auto Protection)

3.8.1

Denne

forsikring

gælder

kun

køretøjer

ejet

af

Arval

A/S

og

leaset

til

forsikringstageren.

3.8.2

Uanset bestemmelserne i punkt 3.7.1 vil erstatningen – som minimum – altid svare
til dækningsbeløbet hos Arval A/S (restgælden) i henhold til den
leasingaftale

mellem

Arval

A/S

som

leasinggiver

og

indgåede

forsikringstager

som

leasingtager.
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3.9

Transportomkostninger i Danmark

3.9.1

I tilfælde af en dækningsberettiget skade betaler Forsikringsselskabet nødvendige
omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør, såfremt transporten
på grund af beskadigelsen er nødvendig.

3.9.2

Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri til veje, betaler Forsikringsselskabet
nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til forsikringstagerens adresse i
Danmark.

3.9.3

Transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften omfattes af anden forsikring,
abonnement eller lignende.

3.10

Reparation

3.10.1

Forsikringsselskabet er berettiget til at anvise reparatør.

3.10.2

Køretøjet skal, i det omfang det er muligt, repareres.

3.10.3

Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid erstattes
ikke.

3.10.4

En eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparationen
erstattes ikke.

3.10.5

Medfører reparationen en forbedring af køretøjet, betaler forsikringstageren selv
den del af reparationsudgiften, der svarer til den skete forbedring.

3.11

Moms

3.11.1

Forsikringsselskabet

dækker

ikke

merværdiafgiften

(moms)

i

det

omfang

merværdiafgiften kan afløftes af forsikringstager, skadevolder eller reparatør. Har
Forsikringsselskabet

udlagt

merværdiafgift,

har Forsikringsselskabet

ret

til at

anmode forsikringstageren om straks at indbetale dette udlæg. Hvis det opkrævede
beløb ikke betales rettidigt, kan forsikringen opsiges af Forsikringsselskabet.
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4.

FØRERULYKKESFORSIKRING

4.1

Dækning

4.1.1

Førerulykkesforsikringen dækker dødsfald eller invaliditet (varige mén), der opstår
ved

kørselsuheld,

hvor

ingen

andre

køretøjer

er

indblandet,

og

hvor

den

tilskadekomne er fører af den forsikrede bil. Som kørselsuheld anses også skader,
der sker ved ind- og udstigning af den forsikrede bil.

4.1.2

Førerulykkesforsikringen dækker alene, når føreren ikke har mulighed for at få
erstatning

fra

en

ansvarsforsikring,

arbejdsskadeforsikring

eller

tilsvarende

forsikring/ordning.

4.2

Sikrede personer

4.2.1

Sikrede er:

Erstatning

ved

ægtefælle/samlever

dødsfald:
eller

-

Forsikringstagerens/den
hvis

sådan

registrerede

ægtefælle/samlever

ikke

brugers

efterlades

–

hjemmeboende børn under 25 år på ulykkestidspunktet.
Erstatning for mén: Forsikringstageren/den registrerede bruger.
4.2.2

Ved

"samlever"

menes

forsikringstageren/den

i

denne

førerulykkesforsikring

en

person,

som

registrerede bruger levede sammen med (tilmeldt Det

Centrale Personregister på samme adresse) i et ægteskabslignende forhold, jf. i
øvrigt § 13 i erstatningsansvarsloven.

4.3

Forsikringen dækker ikke

4.3.1

Ulykkestilfælde, der er fremkaldt af føreren ved forsæt eller grov uagtsomhed.

4.3.2

Ulykkestilfælde, hvor føreren var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende
stoffer.

4.3.3

Ulykkestilfælde, hvor føreren ikke havde gyldigt kørekort.
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4.3.4

Ulykkestilfælde, der skyldes eksisterende sygdom.

4.3.5

Enhver sygdom og udløsning af latente sygdomsanlæg, selv om sygdommen er
opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde.

4.3.6

Forværring af følgerne af ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller
tilfældigt tilstødende sygdom.

4.3.7

Ulykkestilfælde opstået mens køretøjet

(i)

deltog i eller trænede til motorløb af enhver art.

(ii)

var udlejet af forsikringstageren/den registrerede bruger uden fører.

(iii)

var afleveret til salg, reparation, service, transport, opbevaring, parkering
eller lignende.

(iv)

benyttes til person- eller varetransport mod betaling.

(v)

benyttes uden forsikringstagerens eller den registrerede brugers viden og
vilje.

4.4

Grundlag for opgørelse af erstatning

4.4.1

Erstatningen for personskade bliver opgjort i henhold til gældende regler og satser i
erstatningsansvarsloven, medmindre andet er anført.

4.5

Dækningssummer – dødsfald

4.5.1

Dækningssummen ved dødsfald til ægtefælle/samlever fremgår af policen.

4.5.2

Erstatningen

nedsættes

efter

reglerne

om

aldersnedsættelse

i

erstatningsansvarslovens § 9.

4.5.3

Såfremt et færdselsuheld er direkte årsag til førerens død, inden der er gået et år
efter ulykkesdagen, betales den for dødsfaldet fastsatte dækningssum efter punkt
4.5.1.
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4.5.4

Er der i anledning af færdselsuheldet betalt erstatning (jf. dækning ved invaliditet i
punkt 4.6) udbetales alene det beløb, hvormed dødserstatningen overstiger den
allerede skete udbetaling.

4.6

Dækningssummer – invaliditet (mén)

4.6.1

Dækningssummen ved en méngrad på 100 % og derover (fuldstændig invaliditet)
fremgår af policen.

4.6.2

Ved lavere méngrad ydes forholdsmæssig erstatning.

4.6.3

Erstatningen

nedsættes

efter

reglerne

om

aldersnedsættelse

i

erstatningsansvarsloven § 9.

4.6.4

Såfremt et færdselsuheld har medført varige og ikke ubetydelig skade af medicinsk
art, har forsikrede ret til erstatning, såfremt den medicinske invaliditet fastsættes
til mindst 5 % varigt mén.

4.6.5

Méngraden

fastsættes

i

henhold

til

Arbejdsskadestyrelsens

mén-tabel

på

skadestidspunktet. Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter denne tabel,
fastsættes den medicinske méngrad efter tilsvarende principper, som er lagt til
grund for méngraden på baggrund af den fysiske funktionshæmning.

4.6.6

Invaliditetserstatningen udgør den til méngraden svarende procent af den fastsatte
dækningssum.

4.6.7

I alle tilfælde fastsættes invaliditetserstatningen på et rent medicinsk grundlag uden
hensyntagen

til

erhvervsevnetab,

skadelidtes

erhverv

eller andre

individuelle

forhold.

4.6.8

En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning. En
bestående invaliditet kan ikke bevirke, at ménprocenten fastsættes højere, end hvis
en sådan invaliditet ikke havde været til stede.

4.7

Regulering af dækningssummer

4.7.1

Dækningssummerne reguleres i henhold til erstatningsansvarslovens regler.
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4.8

Ophør

4.8.1

Dækningen

ophører

ved

bilens

ejerskifte

eller

afmelding

samt

ved

policens

opsigelse.
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