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TotalTransport vilkår

1 Ansvarsforsikring

1.1 Hvem dækkes?
 
1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og en-
hver, der med forskringstagerens billigelse benytter 
køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. 

1.1.2 Virksomheder, der har fået overladt køretøjet 
til re paration, service og lignende, er kun dækket for 
kør selsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens 
interesse. 

1.1.3 Ved salg af køretøjet er en ny ejer dækket af 
forsik ringen i 3 uger efter ejerskiftet i det omfang, 
der ikke er tegnet anden forsikring. 

1.2. Hvor dækkes? 

1.2.1 Ansvarsforsikringen dækker i Europa samt i de  
Ian de uden for Europa, der er tilsluttet "grøn-kort"- 
ord ningen. 

1.2.2 For lastvogne med over 3 ,5 tons totalvægt dæk-
ker ansvarsforsikringen dog kun uden for Danmark, 
når der er truffet særlig aftale med Købstædernes 
For sikring. 

1.2.3 Ansvarsforsikringen dcekker under ingen om- 
stæn digheder ansvar for skade på transporteret gods, 
når skaden sker uden for Danmark. 

1.2.4 Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade 
på personligt rejsegods tilhørende andre end forsik-
ringstageren, brugeren eller føreren. 

1.3 Hvad dækkes?

1.3.1 Ansvarsforsikringen dækker den sikredes ansvar 
for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som 
køre tøj. 

1.4 Hvad dækkes ikke? 

1.4.1  Ansvarsforsikringen dækker ikke:

a) skade på forsikringstagerens eller brugerens ting,
b) skade på førerens person og ting,
c) skade på tilkoblet køretøj,
d)  skade, der er omfattet af Lov om fragtaftaler ved 

international vejtransport.

1.5 Forsikringssummer 

1.5.1 Forsikringen dækker i Danmark med de summer, 
som er fastsat i Færdselsloven. Højere summer kan 
aftales og må da fremgå af policen. 

1.5.2 I lande med hvilke „grøn-kort"-ordning eller 
anden international aftale er truffet, dækker forsik-
ringen efter det pågældende lands lovgivning – dog 
mindst med de summer, der gælder for kørsel i Dan-
mark. 

1.5.3 I øvrige lande i Europa dækker forsikringen med 
de summer, der gælder for kørsel i Danmark. 

1.5.4 Omkostninger, der er pådraget med Købstæder-
nes Forsikrings accept ved et erstatningsspørgsmåls 
af gørelse, samt renter af idømte erstatningsbeløb un-
der forsikringen, betales af Købstædernes For sikring, 
selv om dækningssummerne derved over skrides. 

2 Kaskoforsikring

2.1 Hvem dækkes?
 
2.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og en-
hver, der med forsikringstagerens billigelse benytter 
køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. 

2.1.2  Virksomheder, der har fået overladt køretøjet 
til re paration, service og lignende, er kun dækket for 
kør selsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens 
interesse. 
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2.1.3 Ved salg af køretøjet er en ny ejer dækket af 
forsik ringen i 3 uger efter ejerskiftet i det omfang, 
der ikke er tegnet anden forsikring. 

2.2. Hvor dækkes? 

2.2.1 Kaskoforsikringen dækker i Europa samt i de 
lande uden for Europa, der er tilsluttet „grøn-kort"-
ord ningen. 

2.2.2 For lastvogne med over 3,5 tons totalvægt dæk-
ker kaskoforsikringen dog kun uden for Danmark, når 
der er truffet særlig aftale med Købstædernes For-
sikring herom. 

2.2.3 Udlandsdækningen – herunder redningsforsik-
ring i udlandet, jf. forsikringsvilkårenes punkt 5 – kan 
Købstædernes Forsikring ændre eller opsige med 14 
dages varsel, uden at dette får virkning for de øvrige 
dele af forsikringen.

2.2.4 Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlan-
det, dækker nærværende forsikring kun subsidiært.
 
2.3 Hvad dækkes? 

2.3.1 Kaskoforsikringen dækker bortset fra neden-
nævnte tilfælde enhver skade på det forsikrede køre-
tøj, samt tab af køretøjet ved tyveri eller røveri. 

2.3.2 Udover selve køretøjet omfatter dækningen 
inden for den i policen anførte maksimale nyværdisum 
fastmonteret tilbehør. Ikke-monteret tilbehør og 
værktøj er dækket, når dette alene anvendes i for-
bindelse med det forsikrede køretøj. Derudover dæk-
kes højst 5 CD'ere eller 5 kassettebånd. 

2.3.3 For ikke-fabriksmonteret ekstra udstyr, herun-
der musikanlæg, kan erstatningen maksimalt udgøre 
12.375 kr. (ved indeks 154,65, gældende i 2006).  
Beløbet indeksreguleres i overensstemmelse med  
forsikringsvilkårenes punkt 9.5. 

2.3.4 Benzin, dieselolie og gas betragtes hverken som 
fastmonteret tilbehør eller som ikke-monteret tilbe-
hør og er derfor ikke dækket. Dette gælder ligeledes 
mobiltelefoner. 

2.4 Hvad dækkes ikke? 

2.4.1 Kaskoforsikringen omfatter ikke:

a)  skade, der opstår i køretøjets mekaniske dele 
(eksempelvis motor, transmission, styretøj med 
videre), medmindre sådan skade er overgået 
køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, 
lyn nedslag, tyveri, røveri eller hærværk eller er 
sket under transport på eller ved hjælp af andet 
befordringsmiddel. Medfører skaden beskadi-
gelse på andre dele af køretøjet, er skaden på 
disse dele dog dækket,

b)  skade, der påføres køretøjet eller dele heraf  
un der og i forbindelse med bearbejdning eller 
be handling, medmindre skaden skyldes kørsel  
el ler brand,

c)  skade, der er en følge af vejrligets påvirkning 
(eksempelvis tæring, rust og frostsprængning), 
eller den forringelse af køretøjet, der er en følge 
af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og 
lignende.

2.5 Forsæt, spiritus, førerbevis m.v.

2.5.1 Kaskoforsikringen dækker ikke, når en skade er:

a)   forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, 
jf. Lov om forsikringsaftaler, § 18, 

b)  forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, 
der var beruset, jf. Lov om forsikringsaftaler,  
§ 20,

c)  indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, 
der ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre 
det godtgøres, at skaden ikke skyldtes mangel på 
kørefærdighed.

2.5.2 Er en skade, som nævnt under punkt 2.5.1, ikke 
for voldt af forsikringstageren selv, forsikringstage-
rens ægtefælle/samlever eller hjemmeboende børn, 
er skaden dækket af forsikringen, medmindre det 
godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at 
der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at 
forsikringstagerens ukendskab hertil skyldtes grov 
uagtsomhed. 

2.5.3 Har Købstædernes Forsikring på andet grundlag 
end policens måttet betale en skade, der ikke er  
dækket af forsikringen, kan Købstædernes Forsik ring 
kræve beløbet refunderet. 
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3 Fællesbetingelser

3.1 Undtagen risiko 

3.1.1 Forsikringen dækker ikke skade på køretøjet eller 
ansvar for skade opstået under eller som følge af jord-
skælv eller andre naturkatastrofer.

3.1.1 Forsikringen dækker ikke skade på køretøjet eller 
ansvar for skader, som er en direkte eller indirekte 
følge af krig, krigslignende forhold, neutralitets-
krænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uro-
ligheder samt udløsning af atomenergi, medmindre 
det godtgøres, at skaden ikke skyldes anførte for hold 
som nærmere eller fjernere årsag. 

3.2 Motorløb, kap-og væddeløbskørsel 

3.2.1 Forsikringen dækker skade på køretøjet og 
ansvar for skader som opstår under/ved nationale 
oriente rings-, pålideligheds-og økonomiløb, hvis:

a) løbet foregår i Danmark,
b)  politiet har givet tilladelse til løbet, hvis en sådan 

kræves, og
c) foreskrevne løbsregler overholdes.

3.2.2 Forsikringen dækker dog ikke skade på køretøjet 
eller ansvar for skade, der opstår under/ved:

a)  enhver kørsel på bane eller område der er  
af spærret til hastighedskonkurrencer (manøvre-
og specialprøver), kap-og væddeløbskørsel,

b)  hastighedskonkurrence eller anden kap-og  
væd deløbskørsel på privat eller offentlig vej, eller

c)  træning til de under stk. a) og b) nævnte kon-
kurrencer.

3.3 Øvelseskørsel 

3.3.1 Forsikringen dækker skade på køretøjet og an-
svar for skade, som opstår under/ved øvelseskørsel 
(glatføre, manøvre-, skolekørsel og lignende) i Dan-
mark hvis:

a)  kørslen foregår på et område, der er godkendt af 
politiet og afspærret til formålet, og

b)  kørslen foregår under instruktion fra motor  eller 
kørelærerorganisation eller tilsvarende sagkyndige.

3.4 Regres 

3.4.1  Købstædernes Forsikring kan kræve en udbetalt 
erstatning tilbage af den, der er ansvarlig for skaden 
efter Færdselslovens § 104, og som har forvoldt ska-
den med forsæt.

3.4.1.1 Er skaden forvoldt ved uagtsomhed kan 
Købstæder nes Forsikring kun kræve tilbagebetaling, 
hvis uagt somheden kan betegnes som grov hensyns-
løshed jf. Færdselslovens § 108, stk. 2.

3.4.2 Motorkøretøjet må ikke udlejes. Sker dette al-
ligevel vil Kæbstædernes Forsikring kræve erstatnin-
gen re funderet, hvis skaden har medført udgifter for 
Køb stædernes Forsikring, medmindre det godtgøres, 
at skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at kø-
retøjet er udlejet i strid med de bestemmelser, der er 
fastsat af Justitsministeriet. 

4 Retshjælpsforsikring
 
4.1 Til kaskoforsikringen er knyttet retshjælpsforsikring. 

4.2 Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i 
for bindelse med visse civile retstvister, hvor sikrede 
er part i sin egenskab af ejer eller bruger af det for-
sikrede køretøj, med indtil 75.000 kr. Der beregnes 
en selvrisiko på 10% (dog mindst 2.500 kr.) af de  
erstatningsberettigede omkostninger. 

4.3 Forsikringen omfatter person-, vare-og lastvog-
ne med tilladt totalvægt ikke over 3 ,5 tons, påhængs-
vogne/campingvogne til sådanne samt motorcykler 
og scootere. Vare-og lastvogne er dog ikke dækket, 
såfremt rejsens formål er godstransport. 

4.4 De fuldstændige vilkår vedrørende denne dæk-
ning kan til enhver tid rekvirerns hos Købstædernes 
For sikring.

5 Redningsforsikring i udlandet

5.1 Til kaskoforsikringen er knyttet redningsforsikring.

5.2 Redningsforsikringen omfatter person-, vare- og 
lastvogne med tilladt totalvægt ikke over 3,5 tons, på-
hængsvogne/campingvogne til sådanne samt mo tor- 
cykler og scootere. Vare- og lastvogne er dog ikke 
dækket, såfremt rejsens formål er godstrans port.
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5.3 Dækningen er i overensstemmelse med de til  
enhver tid gældende forsikringsvilkar for rednings- 
forsik ring i udlandet.

5.4 De fuldstændige vilkår vedrørende denne dæk-
ning fremgår af det senest godkendte røde SOS-kart, 
der til enhver tid kan rekvireres hos Købstædernes  
For sikring.

6 Friskadeforsikring

6.1 Hvad dækkes?

6.1.1 Er der tegnet friskadeforsikring fremgår det af 
poli cen, og forsikringen erstatter uden tab af præmie-
trin skade forvoldt ved:

a) brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag,
b) tyveri og røveri,
c) nedstyrtning af genstande på køretøjet,
d) skade på køretøjets ruder og lygteglas.

6.1.2 Under dækningen beregnes en selvrisiko på  
1.237 kr. (ved indeks 154,65, gældende i 2006) ved 
ud skiftning af frontrude. Beløbet indeksreguleres i 
overensstemmelse med forsikringsvilkårenes punkt 9.5.

6.1.2.1 Ved reparation af frontrude beregnes ikke selv-
risiko.

7 Bilsavnsforsikring

7.1 Hvad dækkes?

7.1.1 Er der tegnet bilsavnsforsikring, fremgår det af 
policen.
 
7.1.2 Bilsavnsforsikringen kan tegnes for personvogne  
re gistreret til privat kørsel (herunder rejsevogne) 
samt varevogne, der anvendes til privat personkørsel 
eller transport af egne varer med tilladt totalvægt 
ikke over 3,5 tons.

7.1.3 Forsikringen yder erstatning ved enhver anmeldt 
og dækningsberettiget tyveri-, røveri- eller kasko- 
skade (if. forsikringsvilkårenes punkt 2).

7.1.4 Der udbetales erstatning for bilsavn samtidig  
med udbetaling af den endelige skade- eller reparations- 
 erstatning.

7.1.5 Forsikringen er en udvidelse af kaskoforsikringen, 
og forsikringsvilkårene for denne gælder i det om-
fang, de kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er 
fraveget.

7.2 Bilsavn ved kaskoskade

7.2.1 Erstatningen for bilsavn beregnes efter kasko- 
skadens størrelse og ydes med indtil 10% af hele repa-
rationsudgiften (uden fradrag af eventuel selvrisiko). 
Erstatningen kan ikke overstige 24.751 kr. (ved indeks-
tal 154,65, gældende i 2006). Beløbet indeksregu-
leres i overensstemmelse med forsikringsvilkårenes 
punkt 9.5.

7.2.2 Ved tyveri/røveri af hele bilen benyttes den  
erstatningsberegning, der er anført i punkt 7.3.

7.2.3 Er kaskoskaden så stor, at taksator erklærer  
bilen for totalskadet, eller udbetales der nyværdi- 
erstatning, ydes der kun bilsavnserstatning med et 
fast beløb på 4.332 kr. (ved indekstal 154,65, gælden-
de i 2006). Beløbet indeksreguleres i overensstem-
melse med forsikringsvilkårenes punkt 9.5.

7.1.4 Ved kaskoskade i udlandet, ydes kun bilsavns- 
erstatning i det omfang kaskoskaden repareres i  
Danmark.

7.3 Bilsavn ved tyveri/røveri af bilen

7.3.1 Ved tyveri/røveri af hele bilen ydes erstatning fra 
det tidligste tidspunkt af følgende; fra tyveriet anmel-
des til politiet, eller fra tyveriet anmeldes til Købstæ-
dernes Forsikring, og indtil bilen atter kommer tilveje, 
eller der er udbetalt kontanterstatning, jf. punkt 8.2.3.

7.3.2 Er tyveriet sket i udlandet ydes kun erstatning 
for den tid, forsikringstageren kan godtgøre, at denne 
har måttet undvære bilen i Danmark.

7.3.3  Erstatning ydes med 526 kr. (ved indekstal 
154,65, gældende i 2006) pr. dag bilen er forsvundet 
samt for hver dag, der ifølge taksators opgørelse 
medgår til reparation efter bilens eventuelle tilveje- 
komst. Erstatningen kan ikke overstige 24.751 kr. (ved 
indekstal 154,65, gældende i 2006). Beløbene indeks-
reguleres i overensstemmelse med forsikrings  vilkåre-
nes punkt 9.5.
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8 Forhold i skadetilfælde

8.1 Anmeldelse af skade

8.1.1 Skade eller uheld, der kan medføre erstatnings-
krav, skal omgående anmeldes til Købstædernes  
Forsikring. Anmeldelsen skal indeholde så fyldest- 
gørende oplysninger som muligt. Ved tyveri-, røveri- 
og hærværksskader skal der foruden til Købstædernes 
Forsikring omgående ske anmeldelse til politiet.
 
8.1.2  Forsikringstageren må ikke uden Købstædernes 
Forsikrings samtykke træffe aftale om erstatning eller 
udførelse af reparation. Mindre reparationer kan dog 
iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller uforsvar-
ligt at køre videre med køretøjet.
 
8.2 Kaskoskade

8.2.1 Opgørelse af skade
 
8.2.1.1 Købstædernes Forsikring kan enten lade køre-
tøjet reparere eller erstatte den skete skade med et 
kon tant beløb. 
 
8.2.2 Reparation

8.2.2.1 Køretøjet skal ved reparation sættes i samme 
stand som før skaden. Købstædernes Forsikring er be-
rettiget til at anvise reparatør.

8.2.2.2 Forøgede udgifter ved reparation foretaget 
uden for normal arbejdstid erstattes ikke.

8.2.2.3 Eventuel forringelse af køretøjets handelsvær-
di som følge af reparationen erstattes heller ikke, men 
kan i visse tilfælde kræves erstattet af en ansvarlig 
modpart. Information om Værdiforringelseserstatning 
kan fås ved henvendelse til Købstædernes Forsikring.

8.2.2.4 Er skaden opstået, mens køretøjet var over-
ladt eller solgt til reparatør eller forhandler, jf. forsik-
rings  vilkårenes punkt 2.1.2 og 2.1.3, skal reparationer, 
som kan udføres på den pågældendes værksted, ud-
føres til nettopriser. Skader, som udbedres på andre 
værksteder, erstattes med det beløb, som reparatø-
ren normalt betaler for sådan reparation.

8.2.2.5 Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis 
den af Skatteministeriet fastsatte udgiftsgrænse 
overskrides. Skaden afgøres da ved kontanterstatning.
 

8.2.3  Kontanterstatning

8.2.3.1  Afgøres skaden ved kontant betaling, eller 
kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke tilveje 
inden 4 uger efter, at Købstædernes Forsikring har 
modtaget skadeanmeldelse, ansættes erstatningen til 
det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og godhed 
vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, jf. dog 
forsikringsvilkårenes punkt 8.2.4.

8.2.3.2  Det skaderamte køretøj tilfalder Købstæder-
nes For sikring.

8.2.4 Nyværdierstatning 

8.2.4.1  For personvogne registreret til privat person- 
kørsel (herunder rejse- og skolevogne) har forsikrings-
tage ren ret til en erstatning, der svarer til prisen for 
en tilsvarende fabriksny bil af samme fabrikat, type og 
årgang som den beskadigede, samt et tillæg for vær-
dien af det fastmonterede tilbehør bilen måtte være 
blevet forsynet med efter registreringen, hvis:

a)  skaden sker indenfor det første år efter bilens 
registrering, og

b)  den beskadigede bil var fabriksny, da forsik ringen 
blev tegnet eller ændret, og

c)  reparationsomkostningerne overstiger 50% af 
bilens nyværdi (inklusive leveringsomkostnin ger 
og fastmonteret tilbehør på skadetidspunk tet).

8.2.4.2  Nyværdierstatning i henhold til forsikringsvil-
kårenes punkt 8.2.4.1 kan ikke opnås for leasede biler.

8.2.4.3  Den skaderamte bil tilfalder Købstædernes 
Forsik ring.

8.2.5  Transportomkostninger

8.2.5.1  Nødvendige omkostninger ved køretøjets 
transport til nærmeste reparatør betales af Købstæ-
dernes Forsikring, såfremt transporten på grund af 
beskadigelsen er nødvendig.

8.2.5.2  Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri 
atter til veje, betaler Købstædernes Forsikring ud over 
den skade, der eventuelt er påført køretøjet, tillige 
nødvendige omkostninger til transport af køretøjet til 
dettes hjemsted.

8.2.5.3  De nævnte transportudgifter er ikke dækket, 
hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring, 
abon nement eller lignende.
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8.3 Moms

8.3.1  Moms betales af Købstædernes Forsikring.

8.3.2  For køretøjer tilhørende registrerede virk-
somheder gælder dog, at momsen bæres endeligt af 
forsikringstageren i det omfang, denne kan medregne 
beløbet til den indgående moms.

8.3.3  Købstædernes Forsikring udlægger momsen 
over for reparatøren, og tilstiller forsikringstageren 
opgørelse ved skadens afregning.

8.3.4  Ved udbetaling af kontanterstatning til  
registrerede virksomheder fradrages momsen i det 
omfang virksomheden kan medregne beløbet til den  
indgående moms.

8.4 Selvrisiko

8.4.1   Er forsikringen tegnet med selvrisiko, fremgår 
størrelsen af policen. Selvrisikoen har kun virkning for
skader under kaskoforsikringen.

8.4.2  Selvrisikoen kommer ikke til anvendelse ved 
skade:
 
a)  som skyldes hærværk forvoldt af en kendt  

ger ningsmand,
b)   indtruffet mens køretøjet var overladt til værk-

sted, servicestation og lignende, eller efter at 
køretøjet var overdraget til en ny ejer, jf. forsik-
ringsvilkårenes punkt 2.1.2 og 2.1.3,

c)     der alene belaster forsikringsvilkårenes punkt 4 
(retshjælpsforsikring), punkt 5 (redningsforsikring 
i udlandet) eller punkt 7 (bilsavnsforsikring). For 
skader dækket efter forsikringsvilkårenes punkt 4 
(retshjælpsforsikring) påhviler der forsikringsta-
geren en særlig selvrisiko.

8.4.3  Selvrisikoen kommer, såfremt der er tegnet fri  
skadeforsikring, ikke til anvendelse, når en skade:

a)  indtræffer ved brand, eksplosion, kortslutning, 
lynnedslag, tyveri, røveri eller nedstyrtning af 
genstande på køretøjet,

b)  alene rammer køretøjets ruder og lygteglas.  
Under dækningen beregnes dog en selvrisiko på 
1.237 kr. (ved indeks 154,65, gældende i 2006) 
ved udskiftning af frontrude. Beløbet indeks- 
re guleres i overensstemmelse med forsikrings- 
vil kårenes punkt 9.5,

8.4.4.  Har Købstædernes Forsikring i skadetilfælde 
udlagt den selvrisiko, der er gældende for forsikrin-
gen, er forsikringstageren forpligtet til efter anmod-
ning straks at refundere Købstædernes Forsikring 
dette udlæg.

8.4.5  Betales selvrisikobeløbet ikke senest 14 dage 
efter påkrav, har Købstædernes Forsikring ret til at 
slette kaskoforsikringen.

9 Forhold under forsikringens løbetid
 
9.1 Betaling af præmien

9.1.1  Første præmie forfalder til betaling ved forsik-
ringens ikrafttræden og senere præmier på de anfør-
te forfaldsdage.

9.1.2  Præmien opkræves ved tilsendelse af et indbe-
talingskort eller efter aftale på anden måde.

9.1.3  Forsikringstageren betaler udgifterne ved op-
krævning og indbetaling af præmien.

9.1.4  Påkrav om betaling sendes til den opgivne  
beta lingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal  
Køb stædernes Forsikring straks underrettes.

9.1.5  Betales præmien ikke, sender Købstædernes 
Forsikring en påmindelse om betaling af præmien. 
Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter for-
faldsdagen.
 
9.1.5.1  Denne påmindelse indeholder oplysning om, at 
såfremt præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage 
efter påmindelsens udsendelse, ophører forsikringens 
dækning, og køretøjet bliver afmeldt hos politiet.
 
9.1.5.2  Hvis Købstædernes Forsikring har udsendt en 
sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at op-
kræve et ekspeditionsgebyr.

9.1.6  Der vil samtidig med afmelding til politiet, blive 
indberettet restanceforhold til Automobilforsikrings-
selskaberners fællesregister for Motorkøretøjsfor-
sikring der føres af Dansk Forening af International 
Motorkøretøjsforsikring (D.F.I.M.), Amaliegade 10, 
1256 København K, tlf. 33 43 55 00, efter indhentet 
tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.
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9.1.6.1  Oplysning om registreringen videregives til 
øvrige automobilforsikringsselskaber med henblik på, 
at selskaberne kan stille skærpede vilkår for indgåelse 
af en forsikringsaftale.

9.1.6.2  Forsikringstageren har adgang til at blive bekendt 
med årsagerne til registreringen i Købstædernes  
Forsikring, og med registreringen i fællesregisteret.

9.1.6.3  Klager over urigtige eller vildledende oplys-
ninger kan indgives til D.F.I.M. Foreningens afgørelse 
kan indbringes for:

Datatilsynet
Christians Brygge 28, 4. sal, 
1559 København V.

9.1.6.4 Forsikringsophøret bliver oplyst til DFIM, der 
jf. færdselslovens § 106, stk. 4 kan pålægge dig et  
gebyr for manglende ansvarsforsikring på kr. 250,00 
pr. dag, dit motordrevne køretøj er uforsikret. DFIM 
har udpantningsret for gebyret jf. færdselsloven § 107, 
stk. 3, 1. pkt. 
Ved opkrævning af gebyr vil du blive registreret i 
Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for 
Motorkøretøjsforsikring, der føres af DFIM, efter ind-
hentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Data-
tilsynet. Oplysning om registreringen videregives til 
øvrige ansvarsforsikringsselskaber med henblik på,  
at du ikke kan tegne forsikring for motordrevne køre-
tøjer så længe der udestår gebyr til DFIM.

9.2 Ændring af præmie eller forsikringsvilkår

9.2.1  Hvis policens grundpræmier eller forsikrings- 
vilkår ændres, er Købstædernes Forsikring berettiget 
til, med en måneds varsel, at forlange ændringen  
gennemført fra en præmieforfaldsdag.

9.2.2  Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere  
disse ændringer, kan forsikringen opsiges pr. ikraft-
træ delsesdato for ændringen.

9.3 Forsikringens opsigelse

9.3.1  Fremgår ikke andet af policens øvrige bestemmel- 
 ser, kan forsikringen fra hver af siderne opsiges med 
en måneds skriftligt varsel til en hovedforfaldsdag.

9.3.2  Endvidere er Købstædernes Forsikring beret-
tiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel, 
såfremt det forsikrede køretøj ikke holdes forsvarligt 
ved  lige, eller forsikringstageren nægter Købstædernes 
Forsikrings befuldmægtigede adgang til at besigtige 
det.

9.3.3 Hvis Købstædernes Forsikring på grund af for-
sikringens forløb, eksempelvis efter gentagne skade- 
til fælde, stiller skærpede betingelser for dens fort-
sættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering 
heraf i kodeform i automobilforsikringsselskaber nes 
fælles register over forsikringstagere, der frembyder 
en særlig risiko.

9.3.4  Der vil samtidig hermed – i overensstemmelse 
med vilkår fastsat af Datatilsynet – ske registrering i 
Automobilforsikringsselskaberners Fællesregister for 
Motorkøretøjsforsikring (Dansk Forening af Interna- 
tional Motorkøretøjsforsikring (D.F.I.M.), Amaliegade 
10, 1256 København K, tlf. 33 43 55 00).

9.3.4.1  Oplysning om registreringen videregives til 
øvrige automobilforsikringsselskaber med henblik på, 
at selskaberne kan stille skærpede vilkår for indgåelse 
af en forsikringsaftale. Selskaberne vil ikke kunne få 
oplyst, fra hvilket selskab registreringen er indgivet 
uden forsikringstagerens skriftlige samtykke.

9.3.4.2  Forsikringstageren har ret til at blive bekendt 
med årsagerne til registreringen i Købstædernes  
Forsikring og med registreringen i fællesregisteret.
 
9.3.4.3  Klager over urigtige eller vildledende oplys-
ninger kan indgives til D.F.I.M. Foreningens afgørelse 
kan indbringes for: 

Datatilsynet
Christians Brygge 28, 4. sal, 
1559 København V.

9.3.4.4  Registreringen slettes såvel hos selskaberne 
som i fællesregisteret efter 3 år.

9.4 Opsigelse efter skade

9.4.1  Fra enhver anmeldt skade og indtil  én måned 
efter skadens afregning eller afvisning, kan forsikrin-
gen af hver af parterne opsiges med 14 dages varsel.

9.5 Indeksregulering af præmie og selvrisiko

9.5.1  Præmien reguleres i overensstemmelse med ud-
viklingen i det af Danmarks Statistik hvert år offentlig-
gjorte løntal. De i forsikringsvilkårene anførte beløb 
er gældende ved indekstal 154,65, januar 2006.

9.5.2  Ophører udgivelsen af nævnte indekstal, eller 
ændres grundlaget for dets udregning, er Købstædernes 
Forsikring berettiget til at fastsætte nye regler for 
den fremtidige indeksregulering.
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9.5.3  Selvrisikobeløb, som er anført i policen, indeks-
reguleres efter samme regler som præmien. Regule- 
ringen træder dog, uanset på hvilket tidspunkt for   
sikringen har hovedforfald, i kraft pr. 1. januar.

9.6 Ændringer i risikoen

9.6.1  Sker der forandring i den risiko, der er beskrevet i 
policen, herunder i køretøjets anvendelse, indretning, 
vægt, registreringsadresse, kørsel med på hængsvogn, 
udlejning uden fører eller andre ændringer, skal der 
straks ske anmeldelse til Købstædernes Forsikring, for 
at vilkårene kan blive reguleret efter Købstædernes 
Forsikrings tarif og forsikringsvilkår.

9.7 Præmietrin (for bonusregulerede forsikringer  
- ikke fastpræmieprodukt)

9.7.1  Når forsikringen har løbet skadefrit et år på 
samme præmietrin, rykkes frem til næste præmietrin, 
indtil laveste præmietrin (præmietrin 10) nås.

9.7.2  For hver skade i et forsikringsår rykkes fra først  
kommende hovedforfaldsdag 2 præmietrin tilbage i 
forhold til det præmietrin, der var gældende på skade- 
tidspunktet.
 
9.7.3  Ved flere skader indenfor samme forsikringsår 
rykkes 2 præmietrin tilbage for hver skade.

9.7.4  Ved skade forstås en forsikringsbegivenhed, der 
direkte eller indirekte gennem udligning med andre 
krav vil medføre udgift for Købstædernes Forsikring.

9.7.5  Der rykkes ikke tilbage:

a)  ved skade forvoldt, mens køretøjet var overladt 
10.5 til værksted, servicestation og lignende, eller 
efter at køretøjet var overdraget til en ny ejer, jf. 
forsikringsvilkårenes punkt 1.1.2, 1. 1.3, 2.1.2 og 2.1.3.

b)  ved skade forvoldt af en skadevolder, hvis erstat-
ningspligt bortfalder i medfør af bestemmelserne 
11.1 i §§ 19 og 24 i Lov om erstatningsansvar,

c)  ved skade ved tyveri/røveri eller hærværk for- 
voldt af en kendt gerningsmand,

d)  ved skade, der alene belaster forsikringsvilkåre- 
nes punkt 4 (retshjælpsforsikring), punkt 5 (red- 
ningsforsikring i udlandet), punkt 6 (friskade- 
forsikring) eller punkt 7 (bilsavnsforsikling).

e)  ved skade, hvor Købstædernes Forsikring har ud- 
betalt erstatning for personskade eller tab af for-
sørger til føreren af et andet motordrevet køretøj, 
jf. Færdselslovens § 103, stk. 1, selvom den ansvar-
lige for det forsikrede køretøj er uden skyld i ska-
den efter reglerne i Færdselslovens § 103, stk. 2.

9.8 Salg eller afmelding af køretøj

9.8.1  Sælges det forsikrede køretøj, stilles forsikrin-
gen i bero, og det påhviler forsikringstageren straks at 
underrette Købstædernes Forsikring om salget.

9.8.2  Ved anskaffelse af nyt køretøj kan forsikringen 
videreføres med de bestående rettigheder. Øvrige vil-
kår reguleres samtidig efter Købstædernes Forsikrings 
gældende tarif og forsikringsvilkår.

10 Voldgift

10.1 Såvel forsikringstageren som Købstædernes For-
sikring er berettiget til at forlange skadens størrelse 
fastsat af to upartiske vurderingsmænd, hvoraf  hver 
af parterne vælger en.

10.2  Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vur-
deringsmænd en opmand, som i tilfælde af uoverens-
stemmelse mellem voldgiftsmændene træder til, og 
træffer den endelige afgørelse inden for uoverens- 
stemmelsernes grænse.
 
10.3  Kan vurderingsmændene ikke blive enige om 
valget af opmand, udpeges denne af præsidenten for 
Sø- og Handelsretten.

10.4  Voldgiftsmændene foretager opgørelsen i nøje 
overensstemmelse med policens bestemmelse og 
afgiver skriftlig redegørelse for beregning af skadens 
størrelse.

10.5  Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om 
fordelingen af omkostningerne forbundet med vold-
giften.

11 Ankemulighed

11.1 Er der opstået uoverensstemmelse mellem sikrede 
og Købstædernes Forsikring om forsikringen, og fører 
en fornyet henvendelse til Købstædernes Forsik ring 
ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til:

Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 J 5 89 00 (mellem kl. 10.00 - 13.00).
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11.2 Klager til Ankenævnet skal indsendes på et sær-
ligt klageskema, der kan rekvireres hos:

a) Købstædernes Forsikring,
b)  Ankenævnet for Forsikring  

Anker Heegaards Gade 2  
1572 København V 
Tlf. 33 J 5 89 00 (mellem kl. 10.00 - 13.00),

c)  Forsikring & Pension  
Amaliegade 10 
1256 København K 
Tlf. 33 43 55 00 (mellem kl. 10.00 - 16.00)

11.3 Ankenævnet for Forsikring behandler klager om 
motorkøretøjsforsikring, og ved klage til Ankenævnet 
for Forsikring skal der indbetales et mindre gebyr, som 
tilbagebetales, såfremt sikrede får helt eller delvist 
medhold i klagen.

12 Værneting og lovvalg

12.1 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres  
efter dansk ret ved danske domstoler.

13 Vedtægter

13.1 Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsik-
ringsselskab. Dets øverste myndighed er delegeret  
forsamlingen, der vælges af medlemmerne (forsikrings- 
tagerne) i overensstemmelse med reglerne i vedtægten.
 
13.2 Bestyrelsen, der består af medlemmer valgt af 
og blandt de delegerede samt medarbejderrepræsen-
tanter, har det umiddelbare tilsyn med Købstædernes 
Forsikrings forretningsførelse. Den har i særlig grad at 
påse, at Købstædernes Forsikrings forpligtelser over-
for medlemmerne opfyldes.

13.3 Medlemmerne er ansvarlige for Købstædernes 
Forsikrings forpligtelser, enhver i forhold til den  
beregnede præmie.

13.3.1  Medlemmernes ansvar er dog begrænset til 
den ordinære præmie for det Iøbende regnskabsår  
eller den del af dette, for hvilket medlemmet har væ-
ret betalingspligtig.

13.4 Som grundlag for Købstædernes Forsikrings  
virksomhed tjener en grundfond på 50 mio. kr.  
Der må ikke disponeres over grundfonden uden  
Finanstilsynets tilladelse.

13.5 Ethvert medlem kan få udleveret vedlægten ved 
henvendelse til Købstædernes Forsikring.

14 Fortrydelsesret

14.1 I henhold til lov om forbrugeraftaler har forsik-
ringstagere af privattegnede forsikringer fortrydel-
sesret.

14.2 Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes 
fra den dato, hvor forsikringstageren har fået forsik-
ringsvilkårene i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra 
det tidspunkt, hvor forsikringstageren har modtaget 
underretning om, at forsikringsaftalen er indgået,  
hvis forsikringstageren har fået forsikringsvilkårene i 
hænde før dette tidspunkt.

14.3 Hvis forsikringsvilkårene eksempelvis modtages 
mandag den 1., har forsikringstageren frist til og med 
mandag den 15. Hvis dagen for fristens udløb er en 
helligdag, en lørdag eller Grundlovsdagen, den 5. juni, 
udløber fristen først den følgende hverdag.
 
14.4 Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikrings-
tageren underrette Købstædernes Forsikring om, at 
aftalen fortrydes. Gives denne underretning pr. post, 
er det tilstrækkeligt, at brevet sendes inden fristens 
udløb. Hvis forsikringstageren vil sikre sig bevis for, at 
aftalen er fortrudt rettidigt, kan brevet sendes anbe-
falet.


