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Aros Nummerpladeforsikring
Nummerpladeforsikringens hvem - hvad - hvor

1. Forsikringens hvem, hvad og hvor

1.1 Hvem er forsikringstager
 Forsikringstager er den person, der er tilmeldt Aros Nummerpladeforsikring.

1.2  Hvad omfatter forsikringen
 Alle husstandens private dansk indregistrerede nummerplader på biler op til 3.500 kg i totalvægt og på 

motorcykler. Nummerplader tilhørende de omfattede biler og motorcykler, der er monteret på cykelstativ, 
bagageholder eller lignende er også dækket på forsikringen.

 Ved husstand forstås familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren. Personer, der er gift med eller 
lever i fast parforhold med forsikringstageren eller børn, er også en del af husstanden. Det er en forudsæt-
ning, at de pågældende personer er tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse.

1.3 Hvor dækker forsikringen
 Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS-redningsforsikringen dækker, jf. Det Røde kort.

1.4 Hvornår dækker forsikringen
	 Forsikringen	dækker	i	henhold	til	dit	nummerpladecertifikat.

2. Nummerpladeforsikring

2.1 Præmie
 Der vil ikke blive opkrævet nogen form for betaling for forsikringen, og der bliver heller ikke opkrævet af-

gifter eller gebyrer. 

2.2   Hvad dækker forsikringen 
 I tilfælde af et nummerpladetyveri, dækkes udgifterne til at erstatte den eller de stjålne nummerplader, 

inkl. montering af nye nummerplader.

2.3  Hvad dækker forsikringen ikke
 Der dækkes ikke andre eventuelle kaskoskader på bilen som følge af nummerpladetyveriet.

2.4 Krav for dækning
 Nummerpladerne skal være fastgjort efter Skats krav til fastgørelse af nummerplader, og tyveriet skal være 

anmeldt til politiet.

3. Erstatning

3.1 Udbetaling af erstatning
 Erstatningen udbetales til ejer af bilen eller forsikringstageren.

3.2 Dokumentation
 For at få erstattet udgiften til nye nummerplader skal man dokumentere, hvilken udgift man har haft ved 

at anskaffe nye plader.

3.3 Selvrisiko
 Der beregnes ikke selvrisiko.

Grundlaget	for	forsikringsaftalen	er	dansk	lov,	herunder	lov	om	forsikringsaftaler	og	lov	om	finansiel	virksomhed.

Disse	forsikringsbetingelser	og	dit	nummerpladecertifikat,	udgør	vilkårene	for	den	aftale,	der	gælder	mellem	dig	og	 
Aros Forsikring.
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Aros Nummerpladeforsikring
Generelt for alle dækninger

4. Fællesbetingelser

4.1 Forsikringens opsigelse 
 Både forsikringstageren og Aros Forsikring kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en 

måned.

 Efter enhver anmeldt skade er både forsikringstageren og Aros Forsikring indtil 14 dage efter erstatningens 
betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med mindst 14 dages varsel.

4.2 Anmeldelse af skade
 Enhver skade skal straks anmeldes til Aros Forsikring, og nummerpladetyveriet skal også straks anmeldes 

til politiet.
 

 

5. Klagemuligheder

 Klageansvarlig
 Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din sag for at få en revurde-

ring. Hvis du efter en fornyet henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte vores kla-
geansvarlige på:

 Aros Forsikring GS 
Att.: Klageansvarlig  
Viby Ringvej 4B, 8. 
8260 Viby J 
E-mail: klage@aros-forsikring.dk

 
 Ankenævnet for Forsikring
 Hvis du, efter modtagelse af svar fra vores klageansvarlige, stadig er utilfreds, kan du klage til: 
 
 Ankenævnet for Forsikring 

Anker Heegaards Gade 2 
1572 København V 
Telefon: 3315 8900 
E-mail: Ankeforsikring@ankeforsikring.dk

 Klager til Ankenævnet for Forsikring skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: 
1)  Os 
2)  Ankenævnet for Forsikring 
3)   Forsikringsoplysningen (Forsikring & Pension) 

Philip Heymans Allé 1 
2900 Hellerup 
Telefon: 4191 9191 

mailto:klage%40aros-forsikring.dk%0D?subject=
mailto:Ankeforsikring%40ankeforsikring.dk?subject=
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Aros Nummerpladeforsikring
Generelt for dækningen

6. Fortrydelsesret

 Ved nytegning af en forsikring kan du fortryde den indgåede aftale efter Forsikringsaftalelovens § 34 i.
 
6.1 Fortrydelsesfristen 
 Fortrydelsesfristen er 14 dage, og regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:

• Den dag, hvor du modtager besked om, at forsikringsaftalen er indgået eller
• Den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig oplysning om fortrydelsesretten.
• Hvis du f.eks. har modtaget besked om aftalens indgåelse mandag den 1. og ligeledes har fået op-

lysning om fortrydelsesretten denne dato, har du frist til og med mandag den 15. i den pågældende 
måned. 

 Hvis du først har fået oplysningen om fortrydelsesretten senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og 
med onsdag den 17. i den samme måned.

 Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, Grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag 
eller nytårsaftensdag, kan du vente til den førstkommende hverdag.

6.2 Hvordan fortryder du
 Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du give os besked, såfremt du har fortrudt aftalen. Gives denne 

besked pr. post, er det tilstrækkeligt, at du fremsender brevet inden fristens udløb. 

• Underretning skal gives til Aros Forsikring med angivelse af policenummer. Hvis du vil sikre dig bevis 
for, at Aros Forsikring har modtaget din fortrydelse rettidigt, kan du evt. sende underretningen pr. 
anbefalet post. 
 
 

7. Adgang til personoplysninger

 Du kan altid rette henvendelse til os og få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig. 
Du har samtidig ret til at få ændret forkerte oplysninger. Ved henvendelse til os, skal du oplyse dit kun-
de- og/eller policenummer.

 Du kan se vores persondatapolitik på hjemmesiden www.aros-forsikring.dk.	Her	finder	du	også	vores	
indsigtsblanket.

http://www.aros-forsikring.dk

