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Her kan du læse en kort og ufuldstændig beskrivelse af vores førerulykkesforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, er det vores nyeste 
forsikringsbetingelser, din police og vores til enhver tid gældende vedtægter, der udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Førerulykkesforsikringen er en udvidelse af dit køretøjs ansvarsforsikring. Forsikringen dækker skade på føreren af køretøjet ved solouheld, fx hvis 
køretøjet på grund af glat føre havner i grøften, i autoværnet eller rammer er træ.  

Danmark

Hvad dækker den? 
 
Generelt 
Forsikringen giver ret til erstatning, hvis du – som fører – er impliceret 
i et solouheld, hvor ulykken er en direkte følge af et kørselsuheld

Behandlingsudgifter
Forsikringen dækker rimelige udgifter til lægeorideneret fysiotera-
peut eller kiropraktor.

Erstatning ved varigt mén
Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at føreren pådrager sig et 
varigt mén, udbetaler vi erstatning til dig med så mange procent af 
forsikringssummen, som méngraden udgør.

Dobbelterstatning 
Vi udbetaler dobbelterstatning ved et dækningsberettiget ulykkestil-
fælde, som medfører en méngrad på 30 % eller derover. 

Erstatning ved død
Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at føreren afgår ved døden, 
udbetales dødsfaldssummen til afdødes nærmeste pårørende. 

 Hvad dækker den ikke?  

Generelt
• Forsikringen dækker ikke skade på andre personer og deres 

ting. 
• Forsikringen dækker ikke skade på førerens ting, herunder 

briller og lign.
• Forsikringen dækker ikke tandskader.
• Forsikringen dækker ikke udgifter til medicin, hjælpemidler og 

befordring.
• Forsikringen dækker ikke, hvis føreren var påvirket af alkohol, 

medicin, narkotika eller lign.
• Forsikringen dækker ikke, hvis føreren forvoldte skaden med 

forsæt eller ved grov uagtsomhed, hvis føreren ikke havde 
gyldigt kørekort, eller hvis skaden skete under udlejning af 
køretøjet. 

• Forsikringen dækker ikke følger af et solouheld, hvis hovedårsa-
gen er sygdom, overbelastning, ildebefindende eller besvimelse 
mv. 
 

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Generelt 
• Vi dækker ikke, hvis skaden sker, mens køretøjet holder stille 

eller er parkeret. 
• Vi dækker ikke, hvis føreren er dækket af en anden forsikring, fx 

en ansvars-, ulykkes- eller arbejdsskadeforsikring.
• Hvis føreren er fyldt 75 år på skadetidspunktet, beregnes er-

statningen på grundlag af 50 % af forsikringssummen ved hhv. 
varigt mén og død.

Erstatning ved varigt mén
Vi udbetaler erstatning, hvis skaden har medført et varigt mén på 5 % 
eller derover.

Erstatning ved død 
Vi udbetaler erstatning, hvis dødsfaldet er den direkte årsag til 
førerens død inden for et år efter solouheldet. Dødsfaldssummen 
reduceres med en eventuel udbetaling for varigt mén.  

Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden for Europa, der er 
tilsluttet grøntkortordningen. 

Hvilke forpligtelser har jeg?

• Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikrin-
gen.

• Du skal betale til tiden.
• Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte.
• Du skal hurtigst muligt anmelde enhver skade til os. 

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft. Du kan betale 
forsikringen pr. måned, halvår eller år via indbetalingskort eller 
Betalingsservice. Vælger du at betale forsikringen månedligt eller 
halvårligt lægges 3 % til prisen for forsikringen.  

Hvornår starter og slutter dækningen?

Forsikringen starter den dag, vi aftaler og løber et år ad gangen. Den 
fornyes automatisk, indtil enten du eller vi opsiger forsikringen.  

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen er en udvidelse af dit køretøjs ansvarsforsikring. Du 
kan derfor ikke opsige førerulykkesforsikringen særskilt. Ophører 
ansvarsforsikringen på dit køretøj, bortfalder førerulykkesforsikringen 
automatisk. 


