
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Hvad er omfattet? 

 
 

Lovpligtig motor ansvar 

 Dækker ansvar for personskade og materielle skader i 

henhold til Færdselsloven forårsaget ved brug af det 

forsikrede motorkøretøj 

 

Kaskoforsikring 

 Skade på bilen, sket ved trafikuheld, brand eller tyveri.  

 

 Dækning for tab i tilfælde af totalskade, hvor der er forskel 

mellem markedsværdi og den restbogførte værdi på 

leasingkontrakten (GAP-dækning)  

 

 Skade på glas 

 

 Rødt kort – vejhjælp i udlandet ved SOS International 

 

Retshjælp 

 Omkostninger til civile retssager vedrørende 

erstatningsansvar eller erstatningskrav for personskade 

eller materielle skade, sket under brugen af køretøjet med 

op til 175.000 kr. 

Hvad er ikke omfattet? 

 

Lovpligtig motor ansvar 

 

 Personskade på fører 

 Skade på ting tilhørende forsikringstager, bruger eller fører  
 Skader på tilkoblede køretøjer 

 Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international 

vejtransport  

Kaskoforsikring 

 

 Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets 

mekaniske/elektroniske dele (f.eks. motor, transmission og 

styretøj), medmindre skaden er overgået køretøjet ved brand, 

lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller er sket 

under transport på eller ved hjælp af andet transportmiddel 

 Skade på køretøjet sket ved slidtage, mekanisk, elektrisk eller 

elektronisk nedbrud  

 Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og 

frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge 

af brug, herunder slid, stenslag i lak, ridser og lignende  

 Skade som følge af fabrikations-, konstruktions- eller opbyg-nings 

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

brændstof  

 Skade på varebiler sket ved af- og pålæsning samt under kørsel 

med hævet tippelad eller ved fejlbetjening af tippelad eller lign. 

Retshjælpsforsikring 

 Alle omkostninger og udgifter, der ikke afholdes af rimelig grund  

 Rejseudgifter og tab af indtægter for den forsikrede 

 Alle omkostninger og udgifter i forbindelse med straffesager  

 Omkostninger i forbindelse med håndhævelse af loven eller 

anholdelse 

Denne produktinformation har til formål at give et kort overblik over forsikringens væsentligste dækninger og undtagelser – 

det er ikke tilpasset individuelt til den enkelte Den fulde dækningsbeskrivelse fremgår af police og forsikringsbetingelser. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Forsikringen omfatter lovpligtig ansvarsforsikring og kaskoforsikring, inkl. brand og tyveri. 

Kasko dækker skade på din bil. Ansvar dækker skader forvoldt under kørsel på 3. mands person eller ting i henhold til 

lovgivningen. 

Motorforsikring              GREENVAL   
Produktinformation                 BNP PARIBAS GROUP 
Forsikringsselskab: Greenval Insurance DAC  

Registreret i Irland. Godkendt af Central Bank of Ireland 
(Registreringsnr. C45741)                                    

Produkt: Privatleasing Motor forsikring 

Er der begrænsninger i dækningen? 

 

Generelt 

 

Skader opstået,mens køretøjet er anvendt til transport af passager 

mod betaling.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Hvor er jeg dækket? 

 

Forsikringsdækningen er begrænset til europæiske og til de ikke-europæiske lande, der er specificeret af Grønt kort-ordningen i det 

omfang landebetegnelser ikke er overstreget. De ekskluderede lande er Iran, Kosovo, den nordlige del af Cypern, Marokko, Tunesien 

og Nagorno-Karabakh 

 

 

 

 

             Hvad er mine forpligtelser? 

  

- 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 vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en måned. 

Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning 

af skaden. 

 

 

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 

! Skader forvoldt ved forsæt eller grov uagtsomhed  

! Skader forvoldt mens køretøjet blev ført af en person der var 
påvirker af spiritus eller narkotika.  

 


