
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Hvad dækker den? 

 
Ansvarsforsikring 

 

 Dækker den forsikredes tredjemandsansvar for 

personskade og tingsskade i henhold til færdselsloven, 

der er forårsaget af anvendelse af det forsikrede 

motorkøretøj som et motorkøretøj i henhold til 

bestemmelserne i færdselsloven: 

 

o Personskade  – DKK 124.000.000 

o Tingsskade    – DKK 25.000.000 

 

Retshjælpsforsikring 

 

 Omkostninger til civile retssager omkring 

erstatningsansvar eller krav på erstatning for person- 

eller tingsskade opstået under brugen af køretøjet med 

op til DKK 125.000. 

 

Kaskoforsikring (tilvalg) 

 

- Skader på eller tab af dit køretøj som følge af et uheld, 

brand eller tyveri. 

- Hvis dit køretøj bliver stjålet eller totalskadet, betaler vi 

værdien eller det beløb, der er angivet i 

dokumentationen for din police, alt efter hvad der er 

mindst (”Gap-dækning”).  

- Skader på glas og/eller forruden som følge af en 

forsikret begivenhed. 

- Fastmonteret tilbehør og udstyr, der er nævnt i 

kalkulationen (leasingaftalen) 

- Biltilbehør der er afmonteret, er dækket forudsat at det 

ikke er erstattet af andet tilsvarende tilbehør eller 

overført til andet køretøj/anvendelse. 

- Bilens originale standardværktøj og op til 5 ekstra fælge 

med dæk, hvis de alene anvendes til det sikrede køretøj. 

- Nødvendige omkostninger ved transport til nærmeste 

reparatør. 

- Redningsforsikring i udlandet 

 

 

 

Hvad dækker den ikke? 

 

Ansvarsforsikring 

 

 Skader på førerens person 

 Skade på ting tilhørende forsikringstager, bruger eller fører 

 Skader på tilkoblede køretøjer 

 Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international 

vejtransport 

 

Retshjælpsforsikring 

 

 Omkostninger afholdt uden rimelig grund eller som ikke står i 

forhold til den juridiske tvists genstand. 

 Inddrivelses- og fuldbyrdelsesomkostninger samt omkostninger til 

midlertidige retsskridt. 

 Sagsomkostninger indenfor strafferetsplejen. 

 

Kaskoforsikring (tilvalg) 

 

- Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets 

mekaniske/elektroniske dele medmindre skaden er overgået 

køretøjet ved brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri, 

hærværk, eller er sket under transport på eller ved hjælp af et 

andet transportmiddel. 

- Skade der alene opstår i og er begrænset til det elektriske 

system i el-drevne køretøjer. 

- Skade som følge af vejrligets påvirkning 

- Skade på udstyr der ikke er normalt biltilbehør 

- Skade som følge af fabrikations-, konstruktions eller 

opbygningsfejl. 

- Skade som følge af manglende vand, væsker, olie eller 

brændstof 

- Skade på køretøjet som følge af af- og pålæsning af varer eller 

forårsaget af transporterede varer. 

- Skade som opstår som følge af slitage eller manglende 

vedligeholdelse. 

 

Dette dokument med oplysninger om forsikringsproduktet har kun til formål at give en oversigt over forsikringens 

overordnede dækning og undtagelser, og det er ikke på nogen måde udarbejdet specifikt til dine individuelle behov. 

Fuldstændige oplysninger om produktet er anført i dokumentationen til din police. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Bilforsikringen dækker det juridiske ansvar for tingsskader, personskader eller dødsfald, som en tredjepart måtte pådrage 

sig, og som den forsikrede har forårsaget i forbindelse med anvendelsen af det forsikrede køretøj, samt visse omkostninger 

til juridiske tvister relateret til anvendelsen af det forsikrede køretøj. Dækning for skadestilfælde på det forsikrede køretøj, 

herunder brand og tyveri er tilvalg. 

 

Bilforsikring              GREENVAL   
Dokument med oplysninger om forsikringsprodukt             BNP PARIBAS GROUP 
 
Virksomhed: Greenval Insurance DAC  
Registreret i den Irske Republik. Godkendt af den irske  
centralbank (registreringsnummer C45741)                                 Produkt: Bilforsikring 

Er der nogen begrænsninger af dækningen? 

 

Generelt 

! Skader som følge af køretøjers deltagelse i orienterings- og 

økonomiløb samt øvelseskørsel er kun dækket hvis nærmere 

betingelser er opfyldt. Konkurrencekørsel og træning er ikke 

dækket. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor er jeg dækket? 

 

 Forsikringen dækker i Danmark og i udlandet, i de lande der er tilsluttet grønt-kort ordningen. 

 

 

 

 

             Hvilke forpligtigelser har jeg? 

  
- Du skal indberette en skade til Arval hurtigst muligt, efter at den er opstået på telefon 70 26 50 60. Tyveri eller røveri skal desuden 

hurtigst muligt anmeldes til politiet.  

- Du skal kontakte Arval på telefon 70 26 50 60 inden biles sendes på værksted. 

- Du skal træffe rimelige foranstaltninger for at forhindre, at dit køretøj bortkommer eller bliver stjålet. 

- Anmeldelse af en skade under retshjælpsforsikringen skal foretages til Arval af en advokat. Arval skal informeres om alle 

væsentlige retsskridt og i visse tilfælde forudgående godkende disse. 

 Hvornår og hvordan betaler jeg? 

 
Din forsikringspræmie vil blive opkrævet sammen med din månedlige leasingfaktura, medmindre andet er aftalt med forsikringsselskabet.  

 

 Hvornår går dækningen fra og til? 

 
Dækningen begynder fra det tidspunkt der er anført på din police og ophører, når forsikringen er opsagt eller leasingkontrakten er opsagt 

eller afsluttet.  

 

 Hvordan opsiger jeg aftalen? 

 
Du kan tidligst opsige din forsikring til en forfaldsdato ved at give en måneds skriftligt varsel til Arval. 

 

 

! Skader opstået mens køretøjet er anvendt til transport af 

passager mod betaling. 

! Skader opstået mens køretøjet er ulovligt benyttet til udlejning 

 

Ansvarsforsikring 

! Forsikringsselskabet kan kræve skader forvoldt med forsæt eller 

ved grov hensynsløshed betalt af den ansvarlige. 

! Forsikringsselskabet vil kræve skader forvoldt mens køretøjet er 

ulovligt udlejet uden fører betalt af forsikringstageren. 

 

Retshjælpsforsikring 

! Der gælder en selvrisiko på DKK 5.000 (inklusiv moms) 

! Omkostninger til moms, hvis momsen kan fratrækkes af 

forsikringstageren eller sikrede. 

 

Kaskoforsikring (tilvalg) 

- Tyveri af en eller flere enkeltdele fra køretøjet, fastmonteret 

tilbehør eller udstyr, dækkes kun én gang. 

- Skader forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed 

- Skader forvoldt mens køretøjet blev ført af en person der var 

påvirker af spiritus eller narkotika. 

- Skader der blev forvoldt mens køretøjet blev ført af en person 

uden gyldigt kørekort. 

 


