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Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse
forsikringens vilkår 11-11 (Vilkår for Varebiler). Du finder dem her.
Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette
produktark. Når du køber forsikringen, får du en police, hvor du kan se præcis hvilke dækninger, du har
tilvalgt og fravalgt.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Varebilforsikring er en helt traditionel bilforsikring, der indeholder den lovpligtige ansvarsforsikring og en
kaskoforsikring, som du kan supplere med fx udvide glasforsikring, autoulykkesforsikring og vejhjælp.
Læs mere om forsikringen her.

Hvad dækker den?
Ansvarsforsikringen dækker fx
Skader, du eller andre laver med din varebil,
som du skal erstatte
Dit erstatningsansvar for skader på
passagerer i din bil
Kaskoforsikringen dækker – fx
Skader på bilen, fx ved trafikuheld og
parkering

Hvad dækker den ikke?
Ansvarsforsikringen dækker fx ikke
Skader på bilen eller dens fører
Tyveri af bilen
Kaskoforsikringen dækker fx ikke
Leje af erstatningsbil
Hvis du fylder forkert brændstof på
Tyveri, hvis nøglen var opbevaret i eller ved bilen

Hvis bilen bliver stjålet
Reservedele for op til 20.000 kr.
Tilvalg
• Udvidet glas

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
Kun én transport til et værksted pr. skade

• Autoulykkesforsikring
• Vejhjælp til varebilen Bornholm
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• Vejhjælp til varebilen Danmark og Europa
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i alle EU-lande og i de lande
udenfor EU, der er tilsluttet grøntkortordningen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade

- Sker der en skade, skal det hurtigst muligt
anmeldes til os på www.bornholmsbrand.dk

- Tyveri, røveri og seriehærværk skal også
hurtigst muligt anmeldes til politiet
Ved ændringer
Du skal give os besked ved ændring af din risiko,
fx hvis bilen skifter anvendelse eller hvis bilen
chiptunes og får en større motoreffekt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du betaler som udgangspunkt én gang om året på
forsikringens årsdag. I de fleste tilfælde kan du
dog vælge, hvor ofte du vil betale. Du kan betale
forsikringen via Betalingsservice eller få sendt
opkrævninger via alm. post, hver gang
forsikringen skal betales.

Hvornår starter og slutter dækningen?
• Forsikringen gælder for et år ad gangen,
medmindre andet fremgår af policen

• Forsikringen fortsætter automatisk, hvis ikke
den opsiges inden

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du skal opsige forsikringen skriftligt. Du kan
opsige dine forsikringer gratis én gang om året,
hvis du giver os besked senest en måned inden
forsikringens årsdag.
Resten af året kan du opsige din forsikring
med løbende måned plus 1 måneds varsel
mod at betale et administrationsgebyr.
Har du haft forsikringen i mindre end et år,
er gebyret større.
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