
Bilforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Aros Forsikring           FT-nr.: 50253    Produkt: AURA Elbilforsikring M92-01 

Her kan du læse en kort og ufuldstændig beskrivelse af AURA elbilforsikring. 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? 
AURA elbilforsikringen indeholder altid den lovpligtige ansvarsforsikring. Du kan vælge at kombinere med en kaskoforsikring, inkl. dækning for 
ladekabel og ladeboks, og eventuelt udvide med fx friskadedækning, parkeringsskade eller batteriforsikring.       

Danmark

Hvad dækker den? 
 
Generelt 
Forsikringen dækker dig, dine passagerer og alle, du låner bilen til. 
Hvis bilen er på værksted, dækker vi kun kørsel, hvis denne foregår 
i din interesse. Hvis du sælger bilen, dækker vi den nye ejer i op til 3 
uger efter ejerskiftet, medmindre anden forsikring er tegnet.

Ansvarsforsikring
Vi dækker med op til 26 mio. kr. (2022), hvis din bil gør skade på 
andres ting, og med op til 132 mio. kr. (2022), hvis din bil gør skade 
på andre personer. Dette gælder også, hvis dine passagerer kommer 
til skade. . 

Tilvalg

Kaskoforsikring, inkl. (I) redning i udlandet, (II) retshjælpsforsik-
ring, (III) førerulykkesforsikring og (IV) ladekabel- og ladeboks-
forsikring
• Vi dækker som udgangspunkt enhver skade, der påføres bilen, 

fx hvis bilen får en skade efter et færdselsuheld eller hærværk.
• Under retshjælp dækker vi udgifter ved visse private retstvister, 

der med rimelig grund kan indbringes for domstolene, som fx 
erstatningssager 

• Vi dækker redning i udlandet via SOS International (Rødt Kort).- 
Vi dækker personskade på føreren af bilen, hvis vedkommende 
kommer til skade ved et færdselsuheld, hvor der ikke er nogen 
modpart.    

• Vi dækker som udgangspunkt alle typer af skade (all risk) på dit 
ladekabel og din ladeboks.  

Friskadedækning
Vi dækker bl.a. påkørsel af dyr.

Parkeringsskade
Vi dækker skade, der påføres din bil, mens bilen har været henstillet 
lovligt parkeret og forladt. 

Udvidet glasdækning
Vi dækker skade på bilens glas og ruder. 

Aros Autohjælp PLUS
Vores samarbejdspartner, SOS Dansk Autohjælp, hjælper på stedet, fx 
hvis du har driftsstop, og med at bugsere bilen, hvis den fx er brudt 
sammen, punkteret eller skal trækkes fri. 

Batteriforsikring
Vi dækker kortslutning og pludselig skade på bilens batteri.  
   

Hvad dækker den ikke?

Generelt
• Forsikringen dækker ikke skade som følge af jordskælv, andre 

naturkatastrofer, krig, terrorisme, oprør og borgerlige urolighe-
der samt udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.  

• Forsikringen dækker ikke, hvis bilen har været anvendt i strid 
med transport- og boligministeriets bekendtgørelse om udlej-
ning af motorkøretøjer uden fører

Ansvarsforsikring
• Vi dækker ikke skade på førerens person. 
• Vi dækker ikke skade på ting, som tilhører dig, føreren, bruge-

ren, disses ægtefæller/samlevere eller virksomheder, som helt 
eller delvis er ejet af denne personkreds. 

Tilvalg

Kaskoforsikring, inkl. (I) redning i udlandet, (II) retshjælpsforsik-
ring, (III) førerulykkesforsikring og (IV) ladekabel- og ladeboks-
forsikring
På kaskoforsikringen dækker vi ikke bilens mekaniske og elektriske 
dele, hvis skaden opstår i og er begrænset til dem, fx hvis motoren 
bryder sammen. Under ladekabel- og ladeboksforsikringen dækker vi 
ikke skade, der skyldes fejlopladning. 

Udvidet glasdækning
Vi dækker ikke skade på glas-, sol- og panoramatag samt i kabinead-
skillelse. 

Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Generelt 
• Vi dækker ikke konkurrencekørsel eller anden kørsel på god-

kendt bane.    
• Vi dækker kun øvelseskørsel, hvis kørslen foregår under aner-

kendt instruktion. 

Tilvalg

Kaskoforsikring, inkl. (I) redning i udlandet, (II) retshjælpsforsik-
ring, (III) førerulykkesforsikring og (IV) ladekabel- og ladeboks-
forsikring
• Vi dækker ikke skade, der er forvoldt med forsæt eller ved grov 

uagtsomhed.
• Vi dækker ikke skade, hvis føreren ikke havde gyldigt kørekort 

eller var påvirket af spiritus, medicin eller narkotika. 
• Vi dækker ikke skade som følge af vejrets påvirkning, fx rust.
• Vi dækker ikke forringelse af bilen som følge af brug, fx stenslag 

i lakken, slitage eller ridser. 
• Førerulykkesforsikringen dækker ikke, hvis du har mulighed 

for at få erstatning fra en anden forsikring, fx en ulykkes- eller 
ansvarsforsikring.

Aros Autohjælp PLUS
Vi dækker én assistance pr. uheld eller driftsstop.



Hvor er jeg dækket? 
 
Forsikringen dækker i Danmark, samt i de lande, 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 eller 

ændrer sig, fx hvis bilen får ny fast bruger eller flere bruger, hvis 
du ændrer bilens anvendelse, vægt, ydeevne eller kører flere 
kilometer, end du har angivet. Du skal hurtigst muligt anmelde 
enhver skade til os. 

• Tyveri og hærværk skal du tillige anmelde til politiet. 

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?
• Du kan opsige forsikringen skriftligt senest en måned før hoved-

forfald. 
• Du kan også opsige forsikringen med 30 dages skriftlig varsel til 

udgangen af en kalendermåned mod at betale et mindre gebyr. 
• Efter enhver anmeldt skade kan du indtil 14 dage efter, at vi har 

udbetalt erstatning eller afvist skaden, opsige forsikringen med 
14 dages skriftlig varsel. 

• Opsiger du forsikringen i det første år, opkræver vi et forhøjet 
gebyr. 


