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Her kan du læse en kort og ufuldstændig beskrivelse af vores privatansvarsforsikring. 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? 
Privatansvarsforsikringen er en udvidelse af din indboforsikring. Med en privatansvarsforsikring behandler vi eventuelle krav, der rettes mod dig, 
såfremt du som privatperson er erstatningsansvarlig for skade på andre personer og/eller deres ting.    

Danmark

Hvad dækker den? 
 
Generelt 
Forsikringen omfatter dig og resten af din husstand, som er tilmeldt 
folkeregistret på din helårsadresse. Vi dækker også udeboende børn 
under 21 år, der bor alene og ikke har hjemmeboende børn. 

Privatansvar 
Vi dækker med op til 10 millioner kr. pr. forsikringsbegivenhed, hvis 
du eller en i din husstand er juridisk erstatningsansvarlig for skade 
på andre personer. Hvis I skader andres ting, dækker vi med op til 3 
millioner kr. pr. forsikringsbegivenhed.

Forsikringen dækker bl.a. :
• Pludselig skade på lånte og lejede ting i op til 30 dage af låne- 

eller lejeperioden. 
• Skade forvoldt af private husdyr og løsgående heste.  
• Skade forvoldt ved brug af el-cykler, der kan køre op til 25 km/t. 
• Skade forvoldt af haveredskaber under 30 hk.
• Personskade forvoldt af både og go-karts under 25 hk.  

Gæstebudsskade
Vi dækker skade under privat samvær, selvom du ikke har pådraget 
dig et juridisk erstatningsansvar.  

Skade forvoldt af børn
Vi dækker skade forvoldt af børn i husstanden under 5 år, selvom 
barnet ikke har pådraget sig et juridisk erstatningsansvar, hvis det 
manglende erstatningsansvar skyldes barnets alder eller manglende 
udvikling. 

Skade forvoldt i forbindelse med en vennetjeneste
Vi dækker skade, som du forvolder under udøvelse af vennetjeneste i 
den skadelidtes interesse, selvom du ikke har pådraget dig et juridisk 
erstatningsansvar. 

 Hvad dækker den ikke?  

Generelt
• Vi dækker ikke, hvis skaden er hændelig, dog dækker vi gæste-

budsskade, skade forvoldt af børn og skade forvoldt i forbindel-
se med en vennetjeneste. 

• Vi dækker ikke skade, der er omfattet af skadelidtes tingsforsik-
ring. 

• Vi dækker ikke skade, der er forvoldt af hunde. 
• Vi dækker ikke skade i forbindelse med dit arbejde.
• Vi dækker ikke skade, der er forvoldt med forsæt, eller mens du 

var påvirket af alkohol eller narkotika. 
 

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Generelt
Vi dækker ikke skade på de personer, der er omfattet af indboforsik-
ringen og dermed den private ansvarsforsikring. Vi dækker heller ikke 
skade på disses ting.

Hvor er jeg dækket?

Forsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder på Færø-
erne og Grønland, dækker vi i op til 3 måneder fra din afrejsedato.

Hvilke forpligtelser har jeg?

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

• Du skal betale til tiden.
• Du skal give os besked, hvis du flytter.
• Du skal straks 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 din indboforsikring. Du kan derfor 
ikke opsige din privatansvarsforsikring særskilt. Ophører indboforsik-
ringen, bortfalder privatansvarsforsikringen automatisk. 


