Aros Førerulykkeforsikring
Forsikringsbetingelser

M450-01

Tillæg til Autoforsikring M13-01 og Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02
Denne dækning gælder, når policen omfatter ansvarsforsikring for den indregistrerede bil.
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1. Hvem dækker forsikringen
1.1 Hvem dækker forsikringen
Forsikringen dækker personskade på bilens fører.

1.2.2
Forsikringen dækker ikke, såfremt føreren er tilknyttet en
virksomhed, som benytter bilen erhvervsmæssigt, og/eller
har bilen til reparation, service, salg, opbevaring, parkering
eller lignende.

1.2 Hvem dækker forsikringen ikke
1.2.1
Forsikringen dækker ikke, såfremt føreren benytter bilen
uden forsikringstagerens accept.

2. Hvor dækker forsikringen
Forsikringen dækker i Europa, samt i de lande uden for
Europa, hvor internationalt forsikringskort (grønt kortordningen) er gældende.

3. Hvad dækker forsikringen
3.1 Ulykkestilfælde
Forsikringen dækker direkte følger af ulykkestilfælde.

3.3.5
Forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser.

Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der
forårsager personskade.

3.3.6
Hvis føreren ikke har lovbefalet kørekort, medmindre det
kan godtgøres, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed.

3.2 Hvad dækker forsikringen
3.2.1
Forsikringen dækker kun, hvis føreren ikke er dækket af
en af følgende forsikringer: ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, ulykkesforsikring eller tilsvarende forsikring/
ordning.

3.3.7
Hvis bilen benyttes til erhvervsmæssig personbefordring
eller udlejning.

3.2.2
Forsikringen giver ret til erstatning til føreren, når skaden
skyldes et kørselsuheld med den forsikrede bil som det
eneste implicerede motordrevne køretøj, og hvis ulykken er
en direkte følge af kørselsuheldet.
3.2.3
Forsikringen dækker rimelige udgifter til lægeordineret
kiropraktor- og fysioterapibehandling, når sådanne udgifter
er foranlediget af en dækningsberettiget skade.
3.3 Hvad dækker forsikringen ikke
3.3.1
Skade på ting, herunder briller, kontaktlinser, proteser
o. lign.
3.3.2
Udgifter til medicin, hjælpemidler, behandling og befordring.
3.3.3
Når bilen holder stille eller er parkeret.
3.3.4
Hvis føreren er påvirket af alkohol, medicin, narkotika eller
lignende.
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3.3.8
Uheld, der sker under transport af gods mod betaling.
3.3.9
• Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående
sygdomme eller sygdomsanlæg
• Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes en
tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom
• Skader på kroppen sket som følge af nedslidning og
overbelastning eller andre ikke pludseligt opstået skader
� Ildebefindende eller besvimelse
• Følger efter tandlæge-, læge-, og andre behandlinger,
som ikke er nødvendiggjort af et dækningsberettiget
ulykkestilfælde
• Tandskader

4. Hvordan dækker forsikringen
4.2.2
Der udbetales erstatning, hvis skaden har medført varigt
mén med 5 % eller derover. Méngraden kan, for følger af
samme ulykkestilfælde, ikke andrage mere end 100 %.

Erstatningen beregnes på grundlag af forsikringssummen
på skadetidspunktet.
Forsikringssum ved død udgør kr. 564.814. Forsikringssum
ved invaliditet udgør kr. 1.000.000.

4.2.3
Dobbelterstatning. Der udbetales dobbelterstatning ved et
dækningsberettiget ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 30 % eller derover.

4.1 Erstatning ved død
4.1.1
Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til førerens død
inden for et år efter ulykkestilfældet, udbetales dødsfaldssummen.

4.2.4
Hvis føreren før ulykkestilfældet havde et varigt mén, kan
dette ikke medføre, at méngraden for det aktuelle ulykkestilfælde bliver fastsat højere, end hvis dette mén ikke
var til stede inden ulykken. Hvis der sker skade på et af
de såkaldt parrede organer (f.eks. øjne eller ører), og der i
forvejen er skade på det andet organ, fastsættes méngraden som forskellen mellem den oprindelige méngrad og
den samlede méngrad for tab af begge organer.

4.1.2
Dødsfaldssummen udbetales til førerens (afdødes) ægtefælle/ registreret partner/samlever efter lovgivningen eller
umyndige børn og i den nævnte rækkefølge.
4.1.3
Dødsfaldssummen reduceres med eventuelt ménerstatning
for samme ulykkestilfælde.

4.2.5
Ménerstatning udbetales til føreren.

4.2 Erstatning ved varigt mén
4.2.1
Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at føreren pådrager sig varigt mén, udbetales erstatning til føreren med
så mange procent af forsikringssummen, som méngraden
udgør.

5. Når skaden er sket
5.1
Føreren skal være under nødvendig behandling af læge og
følge dennes forskrifter.

5.2
Aros Forsikring betaler for de attester, erklæringer og undersøgelser som Aros Forsikring forlanger, men ikke for
transporten eller for udgifter til ophold m.m. i forbindelse
med lægeundersøgelse.

Aros Forsikring er berettiget til at indhente oplysninger hos
enhver, der behandler eller har behandlet føreren, og til at
lade føreren undersøge af en læge, som er valgt i fællesskab af Aros Forsikring og føreren.

5.3
Ved forældelse af krav gælder de almindelige bestemmelser i § 29 i Lov om Forsikringsaftaler og dansk rets almindelige forældelsesregler

Al behandling, udover almindelig nødhjælp, skadestue
m.v., skal inden behandling igangsættes, aftales med Aros
forsikring.

6. Uenighed om méngradens fastsættelse
6.1			
Er føreren ikke enig i Aros Forsikrings fastsættelse af
méngraden, kan føreren indbringe spørgsmålet om fastsættelse af méngraden for Arbejdsskadestyrelsen.

Førerens andel af gebyret indbetales til Aros Forsikring, der
forestår fremsendelse af sagen til Arbejdsskadestyrelsen.
Hvis Arbejdsskadestyrelsen fastsætter en højere méngrad
end den Aros Forsikring har fastsat, betaler Aros Forsikring
hele gebyret.

6.2
Hvis føreren ønsker Arbejdsskadestyrelsens vurdering,
betaler hver part halvdelen af gebyret.
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7 Opsigelse
9.2
Det er ikke muligt for forsikringstager at opsige førerulykkesforsikringen særskilt.
9.3
Hvis ansvarsforsikringen på bilen ophører, bortfalder førerulykkesforsikringen samtidig med bilens ansvarsforsikring.

9.4.
Aros Forsikring kan opsige eller ændre førerulykkesforsikringen med mindst 1 måneds varsel til hovedforfaldsdatoen
på bilens ansvarsforsikring.
9.5
Efter enhver skade, kan Aros Forsikring i indtil 14 dage
efter en skades afslutning opsige eller ændre forsikringen
med 14 dages varsel.
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9.1
Førerulykkesforsikringen er en udvidelse af bilens ansvarsforsikring.

