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Aros Knallertansvarsforsikring
Forsikringsbetingelser            M46-01
Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen 
gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler – i det omfang loven ikke er fraveget og Lov om finansiel virksomhed. 

Aros Forsikring er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. 
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1. Hvem dækker forsikringen
1.1 
Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med 
forsikringstagerens tilladelse benytter knallerten, lader det 
benytte eller er fører af den.

1.2
Ved salg af knallerten er den nye ejer dækket af forsikrin- 
gen i 3 uger efter ejerskiftet, medmindre den nye ejer selv 
har tegnet en forsikring. Den nye ejer hæfter for en even- 
tuel selvrisiko på forsikringen.

2.  Hvor dækker forsikringen
2.1 
Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, 
der er fastsat i Færdselsloven. I det øvrige Europa samt i 
de lande uden for Europa, der er tilsluttet “grøn-kort” ord-
ningen, dækkes med de summer, der kræves i de pågæl-
dende lande - dog mindst med de summer, der er fastsat i 
den danske Færdselslov. 

2.2 
Hvis der er tegnet særlig forsikring for kørsel i udlandet, 
dækker ansvarsforsikringen subsidiært. 

2.3 
Aros Forsikring kan skriftligt med en måneds varsel til 
udgangen af en måned ændre eller opsige udlandsdæk-
ningen, uden dette får retsvirkning for de øvrige dele af 
forsikringsaftalen.

3. Hvad dækker ansvarsforsikringen
3.1
Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade forvoldt ved 
knallertens brug som køretøj, når den anvendes af den 
personkreds, der er dækket efter pkt. 1.1 og 1.2.

3.2 
 Ansvarsforsikringen dækker ikke:

a) skade på forsikringstagerens eller brugerens ting,

b) skade på førerens person eller ting,

c) skade på tilkoblet køretøj eller redskab,

d) enhver kørsel på bane,

e) enhver kørsel på område, der er afspærret til hastig-
hedskonkurrencer,

f) kap- og væddeløbskørsel, 
            
g) hvis knallerten blev ført af en person, som ikke opfyldte    
Færdselslovens krav om førerens alder, eller af en person, 
der ikke har erhvervet førerbevis,

h) når der er foretaget konstruktiv ændring af knallertens 
lyddæmper m.v. (tuning),

i) skade opstået under jordskælv eller andre naturkata-
strofer, krig, oprør og borgerlige uroligheder, udløsning af 
atomenergi, medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke 
skyldes disse forhold. 

3.3 
Aros Forsikring kan kræve en udbetalt erstatning tilbage-
betalt af den, der er ansvarlig for en skade efter Færdsels-
lovens § 104, og som har forvoldt denne med fortsæt.  Er 
skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan Aros Forsikring kun 
kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes 
som grov hensynsløshed, jf. Færdselslovens § 108, stk. 2. 

Knallerten må ikke udlejes. Sker dette alligevel, er Aros 
Forsikring berettiget til at kræve en skade refunderet, hvis 
skaden har medført udgifter for Aros Forsikring, medmin-
dre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang ikke 
skyldes, at knallerten er udlejet i strid med de bestemmel-
ser, der er fastsat af Trafikministeriet. 

4.  Hvordan betales forsikringen
4.1 
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikraft-
træden og senere præmier på de anførte forfaldsdage.
Præmien opkræves på indbetalingskort eller via Betalings-
service.

4.2
Lovpligtige afgifter opkræves sammen med præmien. Der
opkræves tillige administrationsomkostninger.

4.3
Betales præmien ikke, sender Aros Forsikring en påmindel-
se om betaling af præmie. Påmindelsen sendes tidligst
14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder
oplysninger om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke
er betalt senest 21 dage efter afsendelsen. Aros Forsikring
er berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr for påmin-
delsen.

4.4
Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadres-
se. Hvis du har ændret adresse, skal du straks give Aros
Forsikring besked. 
 
4.5 
Ophører din lovpligtige ansvarsforsikring pga. præmiere-
stance, bliver forsikringsophøret oplyst til DFIM, der kan 
pålægge dig et gebyr for manglende ansvarsforsikring på 
kr. 250 pr. dag, hvis dit motordrevne køretøj er uforsikret. 
DFIM har udpantningsret for gebyret.

Du kan ikke tegne forsikring på et motordrevet køretøj, før 
gebyret er betalt til DFIM. Du kan se mere på www.dfim.
dk.
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5.   Indeksregulering
          

5.1
Præmien indeksreguleres hvert år pr. forfaldsdatoen. Ved 
faldende reguleringspristal sker dog ingen ændring.

5.2
Præmien reguleres i overensstemmelse med det af Dan- 
marks Statistik hvert år offentliggjorte løntal. Basis for 
reguleringen er løntallet for første kvartal i kalenderåret før 
forsikringens ikrafttræden.

 5.3
Ophører udgivelsen af det i pkt. 5.2. nævnte indeks, er 
Aros Forsikring berettiget til at fortsætte indeksregulerin- 
gen på grundlag af et andet af Danmarks Statistik offent- 
liggjort indeks.

6.  Hvordan opsiges forsikringen
6.1
Forsikringen gælder for et år ad gangen og fortsætter indtil
den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller Aros Forsik-
ring. Forsikringstageren kan opsige forsikringen med
30 dages varsel til udgangen af en måned, mens Aros For-
sikring kan opsige forsikringen med en måneds varsel til
hovedforfaldsdatoen.

6.2
I forbindelse med forsikringstagerens opsigelse af forsikrin-
gen til en anden dato end hovedforfaldsdatoen, er Aros
Forsikring berettiget til at opkræve et gebyr.

6.3
Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstageren
som Aros Forsikring indtil 14 dage efter erstatningens be-
taling eller afvisning af skaden opsige hele forsikringen
med 14 dages varsel. I stedet for at opsige forsikringen
kan Aros Forsikring, også med 14 dages varsel, ændre
forsikringens vilkår f.eks. ved at begrænse dækningen eller
forhøje præmien.

6.4
Konstateres det, at du ved forsikringens tegning har afgivet 
urigtige oplysninger i henhold til Forsikringsaftalelovens

§4, eller der på den forsikrede knallert er manglende be-
taling til andet selskab inden for de sidste 2 år, er vi beret-
tiget til straks at slette forsikringen med virkning fra ikraft-
trædelsesdatoen, og fremsende forsikringsophør til Skat.

6.5
Hvis Aros Forsikring på grund af forsikringens forløb, f.eks.
præmierestance eller efter gentagne skadetilfælde, stiller 
f.eks. skærpede betingelser for dens fortsættelse eller op-
siger forsikringen, sker registrering heraf i Automobilforsik-
ringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan 
registrering gives forsikringstageren meddelelse herom 
med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registrerin-
gen i nævnte fællesregister (DFIM, Philip Heymans Allé 1, 
2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91) sker på baggrund af en 
tilladelse meddelt af Datatilsynet på en række vilkår.  

6.6 
Ophører din lovpligtige ansvarsforsikring, bliver forsikrings-
ophøret oplyst til DFIM, der kan pålægge dig et gebyr for 
manglende ansvarsforsikring på kr. 250 pr. dag, hvis dit 
motordrevne køretøj er uforsikret. DFIM har udpantnings-
ret for gebyret.

Du kan ikke tegne forsikring på et motordrevet køretøj, før 
gebyret er betalt til DFIM.  
Du kan se mere på www.dfim.dk.

7. Flytning, salg og risikoændring
7.1
Af hensyn til præmien og de vilkår, der gælder for forsikrin-
gen, skal Aros Forsikring have besked, hvis: 

a) forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl,

b) knallerten får anden fast bruger, flere brugere eller flere 
ejere,

c) knallerten skifter anvendelse,

d) motorstørrelsen ændres eller der i øvrigt foretages æn-
dringer ved motoren. 

7.2 
Når Aros Forsikring har fået besked omkring ændringerne, 

tages der stilling til, om og på hvilke vilkår forsikringen kan 
fortsætte. 

7.3 
Hvis Aros Forsikring ikke får besked om ændringer, risike-
rer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. 

7.4
Aros Forsikring skal have besked, hvis knallerten sælges. 
Ved salg af knallerten ophører forsikringen. Hvis knallerten 
afmeldes, ophører forsikringen pr. afmeldelsesdatoen. 
 
7.5
Forsikringen kan ikke overdrages til den nye ejer.
 

8. Når skaden er sket
8.1
Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal 
omgående anmeldes til Aros Forsikring. 
 

8.2
Forsikringstageren må ikke uden Aros Forsikrings sam-
tykke træffe aftale om erstatning eller udførelse af repara-
tioner.
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10. Fortrydelsesret
Gælder alene for private forbrugerforsikringer

Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men 
fortrydelsesretten er afhængig af 3 forskellige situationer:
• Du har mødt vores repræsentant, da du købte forsik- rin-
gen
• Du har ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte 
forsikringen (fjernsalg)
• Din forsikring er blevet ændret, og du har derfor ret til at 
fortryde ændringen.
• Du kan eventuelt læse mere om fortrydelsesretten i For-
sikringsaftaleloven §34e og §34i.

Fortrydelsesfrist
Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens begyndelse 
afhænger af, hvordan aftalen er indgået, punkt 1-3.

1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikrin- 
gen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
• Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt for-
sikringen
• Eller fra den dag, du har fået tydelig skriftlig besked om 
fortrydelsesretten.
 
2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende 
tidspunkter:
• Fra den dag, du har fået besked om, at du har købt for-
sikringen
• Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig 
enten på papir eller pr. mail.

3. Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet 
under punkt 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at det 
alene er ændringen, ved en udvidelse af dækningen, der 
kan fortrydes.

Fristen på 14 dage beregnes således:
Hvis du f.eks. køber din forsikring mandag den 1. og først 
har modtaget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til 
og med onsdag den 17.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, en lørdag, 
en søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftens- 
dag, udløber fristen først den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du
Inden fortrydelsesfristens udløb, skal du give os besked 
om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked en- 
ten pr. brev eller mail. Hvis du vil have bevis for at du har 
sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et 
anbefalet brev og gemme kvitteringen, eller gemme den 
sendte mail.

Du skal sende besked, om at du har fortrudt købet 
til:

Aros Forsikring  
Viby Ringvej 4
8260 Viby J
Mail: aros@aros-forsikring.dk

9. Hvordan afklares uoverensstemmelser
9.1
Opstår der uoverensstemmelser skal du klage til Aros For-
sikring. Hvis du fortsat ikke kan acceptere Aros Forsikrings 
afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Du 
skal betale et mindre gebyr herfor til Ankenævnet for For-
sikring.

Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan indhentes 
ved:

www.aros-forsikring.dk
Aros Forsikring
Viby Ringvej 4
8260 Viby J
Tlf. 7010 4222

www.ankeforsikring.dk 
Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2, 1.
1572 København V
Tlf. 3315 8900
 

Yderligere oplysninger kan indhentes ved: 

www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerrådet
Fiolstræde 17
1017 København K
Tlf. 7741 7741

www.forsikringsoplysningen.dk 
Forsikringsoplysningen 
Philip Heymanns Alle 1
2900 Hellerup
Tlf. 4191 9191

9.2
For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning for forsik- 
ringsaftaler og forsikringsvirksomhed.
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10. Fortrydelsesret ...fortsat
Hvis du fortryder
Hvis du fortryder dit køb af forsikringen, bliver købet op- 
hævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det 
betyder også, at hvis der sker en skade i perioden fra du 
har købt forsikringen, til du fortryder, så er skaden ikke 
dækket af forsikringen.
 
Hvis du har købt forsikringen ved fjernsalg, kan du ophæve 
købet, hvis du ikke har fået de øvrige relevante oplysninger 
fra os.

Købet bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor du sender be- 
sked til os om ophævelsen. Du skal dog være opmærksom 
på, at du skal betale din forsikring, indtil du ophæver kø- 
bet, bortset fra de første 14 dage, som er den almindelige 
fortrydelsesfrist.

Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsik- 
ret og ud fra den aftale, vi oprindeligt havde indgået om 
køb af forsikringer.


