
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilforsikring  

 

 

 

 

 

 



Bilforsikring      

First bilforsikring 2020-1 

Forsikringsgiver er Eir Försäkrings AB, Box 3132, 103 62 Stockholm, Sverige , info@eirforsakring.se, Organisationsnummer: 559166-0617 Side 2 

 

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring 

Denne forsikring administreres af First. A/S på vegne af EIR Försäkrings AB 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
INDHOLDSFORTEGNELSE ............................................................................................................................................... 2 

DEFINITIONER ................................................................................................................................................................. 3 

FORTRYDELSESRET ......................................................................................................................................................... 3 

1. HVEM ER SIKRET ........................................................................................................................................................ 4 

2. ANSVARSFORSIKRING ................................................................................................................................................ 5 

3. KASKOFORSIKRING .................................................................................................................................................... 6 

4. DELKASKO .................................................................................................................................................................. 8 

5. NUMMERPLADEFORSIKRING ................................................................................................................................... 10 

6. SELVRISIKODÆKNING .............................................................................................................................................. 10 

7. STILSTANDSFORSIKRING .......................................................................................................................................... 11 

8. ERSTATNING ............................................................................................................................................................ 11 

9. FØRERULYKKES-FORSIKRING ................................................................................................................................... 13 

GENERELLE BESTEMMELSER........................................................................................................................................ 15 

10. REGRES................................................................................................................................................................... 15 

11. FORSIKRINGENS UNDTAGELSER ............................................................................................................................ 15 

12. PRÆMIESKALA ....................................................................................................................................................... 16 

13. SELVRISIKO ............................................................................................................................................................. 16 

14. SKADETYPER FRITAGET FOR SELVRISIKO ............................................................................................................... 17 

15. ÆNDREDE VILKÅR OG OPSIGELSE VED SKADE ....................................................................................................... 17 

16. ÆNDRINGER I RISIKOEN ......................................................................................................................................... 18 

17. PRÆMIEN ............................................................................................................................................................... 18 

18. KLAGEMULIGHED................................................................................................................................................... 20 

19. LOVE OG VEDTÆGTER ........................................................................................................................................... 20 

20. SANKTIONSBEGRÆNSNING OG UNDTAGELSESKLAUSUL ...................................................................................... 21 

21. DATABESKYTTELSE ................................................................................................................................................. 21 

 

mailto:info@eirforsakring.se


Bilforsikring      

First bilforsikring 2020-1 

Forsikringsgiver er Eir Försäkrings AB, Box 3132, 103 62 Stockholm, Sverige , info@eirforsakring.se, Organisationsnummer: 559166-0617 Side 3 

 

DEFINITIONER 
Definitioner af anvendte ord er for denne police: 

”Vi”, ”os” og ”vores” samt ”selskabet” til First. A/S, 

som tegner på vegne af Eir Försäkring. 

”Du”, ”dig”, ”dit” og ”din” refererer til den person 

eller personer der henvises til i Policen. 

Ejerskifte betyder, hvor den endelige aftale om salg 

har fundet sted, enten mundtlig eller skriftlig. 

Forsikringsperioden er tiden, hvor forsikringen 

træder i kraft, indtil den udløber. Forsikringen dækker 

skade, der sker i denne periode  

Det grønne kort er din dokumentation overfor 

udenlandske told- og politimyndigheder for, at der er 

tegnet ansvarsforsikring for dit motorkøretøj. Af 

kortet kan du se, hvilke lande der er tilsluttet grønt 

kort-ordningen, og kortet kan rekvireres hos First. 

Selvrisiko er den del af skaden, du selv skal betale. 

”Totalskade” betyder, at såfremt skaden på 

køretøjet er så omfattende, at en reparation 

ikke kan svare sig, eller overstiger 

reparationsbeløbet den udgiftsgrænse, der er 

fastsat af SKAT(se www.skat.dk), opgøres 

skaden som totalskade, dvs. at der udbetales en 

kontanterstatning. Det samme gælder i øvrigt 

ved tyveri, hvis køretøjet ikke er kommet til veje 

inden 4 uger efter anmeldelsen af tyveriet til 

selskabet og politiet. 

En kontanterstatning skal fastsættes til det 

beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand 

vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. 

Det vil sige, at det er genanskaffelsessummen, 

der er afgørende for erstatningens størrelse. 

”Delskadet” betyder, at vi forbeholder os ret til 

at bestemme, om dit motorkøretøj skal 

repareres, om dele af den skal repareres, og 

om du skal tildeles erstatningen for tabet eller 

skaden. I dette tilfælde betragter vi ikke 

skaden på dit motorkøretøj som en totalskade. 

”Det Røde kort” – Kortet er udgivet af SOS 

International og gengiver, hvad man skal foretage i 

skadestilfælde i udlandet. Kortet kan rekvireres på 

SOS’ hjemmeside. (www.SOS.dk) 

 

FORTRYDELSESRET 
Du har ret til at fortryde din forsikring 

Ifølge forsikringsaftalelovens § 34, kan du fortryde, at 

du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 

dage, som begynder, når du har modtaget policen:  

• Hvis du fx får policen mandag den 1., kan du 

fortryde aftalen til og med mandag den 15. 

• Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, 

grundlovsdag, juleaftensdag eller 

nytårsaftensdag, kan du vente med at 

fortryde til den følgende hverdag.  

Sådan fortryder du  

Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, 

inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked – 

f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du have sendt 

beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt 

sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, 

hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide.  

Du skal give besked til  

First, Nytorv 3 

1450 København K 

eller first@first.dk 

Provision  

Vi kan oplyse, at nogle af Firsts medarbejdere og 

samarbejdspartnere får provision eller bonus, når de 

sælger en forsikring.  

NemKonto  

First benytter NemKonto-systemet til at udbetale 

penge til dig, hvis vi har registreret dit CPR-/CVR-/SE-

nummer. 
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1. HVEM ER SIKRET 
Betinget af en af selskabet godkendt og komplet 

udfyldt og underskrevet begæring er sikrede; dvs. 

forsikringstageren og andre, som med 

forsikringstagerens tilladelse lovligt benytter den 

forsikrede bil.  

Ved salg af bilen er den nye ejer dækket af 

forsikringen i 3 uger efter ejerskiftet, medmindre den 

nye ejer selv har tegnet en forsikring. Ved skader 

hæfter den nye ejer med en eventuel selvrisiko på 

forsikringen. 

Ejer af virksomheder, der erhvervsmæssigt har bilen i 

varetægt for reparation, behandling, transport eller 

lignende, er ikke sikret. Det samme gælder 

virksomheder, der har overtaget bilen med 

erhvervsmæssigt videresalg for øje. Bestemmelsen i 

Forsikringsaftalelovens § 54 er herved tilsidesat. 

For personer og virksomheder, der har fået bilen 

overladt til reparation, service eller lignende, er 

kørselsskader kun dækket, når kørslen foregår i 

forsikringstagerens interesse. Ligeledes hæfter disse 

personer og virksomheder for en eventuel selvrisiko 

på forsikringen. 

Andre, som alene har en økonomisk interesse i bilen, 

jf. Forsikringsaftalelovens § 54, stk. 1, f.eks. 

panthavere, vil kun være dækket af forsikringen i 

tilfælde af skade forvoldt ved forsæt, grov 

uagtsomhed, beruselse mv. jf. pkt. 21, hvis der er 

noteret en panthaverdeklaration inden skaden. 

Ophører din lovpligtige ansvarsforsikring, bliver 

forsikringsophøret oplyst til DFIM, der kan pålægge 

dig et gebyr for manglende ansvarsforsikring på kr. 

250 pr. dag, hvis dit motordrevne køretøj er 

uforsikret. DFIM har udpantningsret for gebyret. 

Du kan ikke tegne forsikring på et motordrevet 

køretøj, før gebyret er betalt til DFIM. Du kan se mere 

på www.dfim.dk. 

 

1.1 Hvad dækker forsikringen  

First er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er 

tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.  

For forsikringen gælder i øvrigt Forsikringsaftaleloven, 

Lov om finansiel virksomhed, samt selskabets til 

enhver tid gældende vedtægter. 

Policen kan være sammensat af følgende dækninger: 

1. Ansvar 

2. Kasko, herunder redningsforsikring i udlandet 

og retshjælpsdækning 

3. Delkasko  

4. Selvrisikodækning  

På policen fremgår det, hvilke dækninger forsikringen 

består af. 

1.2 Særlige vilkår 

Hvis der gælder særlige vilkår for din forsikring, vil det 

fremgå af policen. 

1.3 Hvis skaden sker 

Enhver skade, der er omfattet af forsikringen, skal 

hurtigst muligt anmeldes til First med så 

fyldestgørende oplysninger som muligt 

Skader kan anmeldes, på følgende måde: 

• Skriftligt til FIRST, Nytorv 3, DK-1450 
København K 

• Telefonisk på +45 70 70 24 70 
• På www.first.dk 
• På e-mail til skade@first.dk 

 
Værkstedet skal tilkalde taksator, idet reparation kun 

må foretages efter aftale med os. Du kan dog lade 

mindre reparationer udføre inden for et beløb på 

maks. kr. 20.000, hvis det ville være ulovligt eller 

uforsvarligt at køre videre med bilen, og kørsel ikke 

kan udsættes.  

Tyveri, brand (ildsvåde) og hærværk skal anmeldes til 

politiet.  
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Du kan læse om reparation/erstatning i punkt 4, 

skadens indflydelse på præmietrin i punkt 7 og om 

selvrisiko i punkt 8. 

Ved skader i udlandet, indenfor Europa, og hvor du 

har brug for redningsforsikringen, skal du henvende 

dig direkte til: SOS-International, Nitivej 6, 2000 

Frederiksberg, telefon +45 7010 5050, telefax +45 

7010 5056, www.sos.dk. Denne dækning omfatter – i 

henhold til gældende vilkår – assistance ved ulykker 

og driftsstop. 

De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen findes 

i det røde SOS-servicekort, som kan rekvireres hos 

First eller downloades som applikation til din 

smartphone. 

SOS-kortet og registreringsattesten skal altid 

medbringes ved rejser i udlandet. Er der tegnet anden 

forsikring for kørsel i udlandet, dækker denne 

forsikring kun subsidiært. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANSVARSFORSIKRING 

2.1 Hvor dækkes 

Forsikringen dækker i Europa og i de lande udenfor 

Europa, der er medlem af grønt-kort-ordningen. 

Det grønne kort er overfor udenlandske told- og 

politimyndigheder dokumentationsbevis for, at der er 

tegnet ansvarsforsikring. 

Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, 

gælder forsikringen her kun subsidiært. 

2.2 Hvad dækkes 

Forsikringen dækker det erstatningsansvar, der kan 

pålægges den sikrede som ejer, bruger eller fører af 

den forsikrede bil. 

Alle aftaler om erstatning skal forhandles af os. 

Ansvar for skade på forsikringstagerens person er 

dækket, når denne ikke er fører af bilen. 

Såfremt forsikringstageren anvender bilen i udlandet i 

en periode på 90 dage eller mere, er 

forsikringstageren forpligtet til at meddele First 

herom. Der vil blive opkrævet en tillægspræmie for 

denne dækning i udlandet. 

2.3 Hvad dækkes ikke 

1. Skade på førerens person. 

2. Skade på ting eller ejendom, som tilhører 

føreren, dig, den faste bruger, disses 

ægtefæller/samlevere eller virksomheder 

helt eller delvis ejet af denne 

personkreds. 

3. Skade på tilkoblede køretøjer fx trailere. 

4. Skade på dyr eller ting, der transporteres i 

eller på tilkoblet køretøj, medmindre der 

er tegnet særlig forsikring for det. 

5. Skade opstået ved ophold på 

flyvepladsers restriktionsområder. 

6. Skade der er omfattet af Lov om 

Fragtaftaler ved international 

vejtransport. 
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7. Skade, der er sket, mens bilen har været 

udlejet, medmindre det kan godtgøres, at 

skadens indtræden eller omfang ikke 

skyldes, at bilen er udlejet i strid med de 

bestemmelser, der er fastsat af 

Justitsministeriet. 

8. Skade forvoldt med forsæt. 

2.4 Summer 

Forsikringen dækker i Danmark med de beløb, der 

fastsættes i Færdselsloven. Under kørsel i udlandet 

dækkes med de summer, der kræves i de pågældende 

lande, dog mindst med de summer, som er gældende 

i Danmark. 

Hvis der er tegnet særlig forsikring for kørsel i 

udlandet, dækker ansvarsforsikringen kun subsidiært. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KASKOFORSIKRING 
(Hvis dækning er valgt, fremgår det af din police). 

Forsikringen kan tegnes for biler under 20 år, når 

bilen bliver over 20 år overgår forsikringen 

automatisk til delkasko jf. pkt. 4.  

3.1 Hvor dækker forsikringen 

Forsikringen dækker kun lande i EU og EEA. 

3.2 Hvad omfatter forsikringen 

1. Den forsikrede bil inklusive 

producentmonteret standardudstyr. 

2. Standardværktøj, der alene anvendes i 

forbindelse med den forsikrede bil, 

forsikringen erstatter med maksimalt kr. 

5.000. 

3. Afmonteret tilbehør, når det alene bruges 

til bilen. 

4. Eftermonteret tilbehør, såsom bilradio, 

båndspiller, cd’er, højttalere, 

kommunikationsudstyr og andet tilbehør 

hertil (dog højst 5 bånd el. cd’er til bilens 

musikanlæg), eftermonteret karosseri-

tilbehør eller andet tilbehør såsom fælge, 

fjeder/dæmpersæt, spoilere, tuningsdele 

og speciallakeringer er medforsikret for 

indtil 15.000 kr., medmindre der er 

tegnet tillægsdækning. (Fremgår af 

policen). 

5. Ved tyveri af bilens nøgle(r), dækkes 

udgifter til omkodning af nøgler og 

startspærre, hvis vi vurderer at der er 

risiko for tyveri af bilen. 

6. Reservedele til bilen. Dækningen 

omfatter alene brand- og vandskade samt 

indbrudstyveri. Den samlede erstatning 

kan højest være kr. 10.000. 

Følgende tilbehør er kun medforsikret, hvis det 

fremgår af policen, at der er tegnet tillægsdækning: 

1. Tilbehør, der benyttes erhvervsmæssigt. 

2. Lånte, lejede og leasede genstande. 
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3.3 Hvilke skader dækkes 

1. Forsikringen dækker enhver skade på den 

forsikrede bil, herunder: 

2. Kollisionsskader. 

3. Brand (ildsvåde), eksplosion, lynnedslag, 

kortslutning. 

4. Nedstyrtende genstande: Genstande, der 

ved frit fald rammer bilen. 

5. Tyveri, tyveriforsøg, røveri og ran. 

6. Hærværk: Skade, der kun rammer den 

forsikrede bils glas. 

3.4 Hvilke skader dækkes ikke 

1. Skader, der alene opstår i og er 

begrænset til bilens mekaniske dele 

(f.eks. motor, transmission eller styretøj), 

medmindre skaden sker ved brand, 

eksplosion, kortslutning, tyveri, røveri 

eller hærværk. 

2. Skade, der er en følge af kørsel med 

utilstrækkelig olie og/eller vand samt 

skade som følge af forkert påfyldning af 

væske eller andet drivmiddel. 

3. Skader, der er en følge af vejrligets 

påvirkning (f.eks. tæring, rust eller 

frostsprængning) eller anden forringelse 

af bilen, der er en følge af almindelig 

brug, herunder stenslag i lak, ridser og 

lignende. 

4. Skader sket under behandling og 

bearbejdning. Reparatører, forhandlere 

eller andre, som har bilen til reparation, 

service eller lignende, er ikke dækket af 

forsikringen. Det samme gælder 

virksomheder, der har bilen i varetægt for 

salg, transport eller kommission. 

Bestemmelsen i Forsikringsaftalelovens § 

54 er herved tilsidesat. 

5. Skader, der er omfattet af garanti. 

6. Skader, der sker, mens bilen er udlejet i 

strid med Justitsministeriets 

bestemmelser. 

7. Skader, der er forvoldt med forsæt eller 

ved grov uagtsomhed, herunder skader 

sket under kørsel i spiritus-, narkotika- 

eller medicinpåvirket tilstand jf. 

Forsikringsaftalelovens § 18 & 20. 

8. Skader sket, mens bilen blev ført af en 

person uden lovbefalet kørekort.  

9. Skade, der skyldes at bilen er ulovlig at 

benytte i henhold til færdselsloven på 

grund af ændringer, fejl og/eller mangler 

(f.eks. nedslidte dæk). 

10. Skader, der skyldes strejke, optøjer og 

borgerlige uroligheder. 

11. Forsikringen dækker ikke skade eller 

ansvar for skade opstået under jordskælv 

eller andre naturkatastrofer. Forsikringen 

dækker heller ikke skade, som er en 

direkte eller indirekte følge af krig, 

krigslignende handlinger, terrorisme eller 

terrorlignende handlinger af enhver art, 

uanset om der er tale om handlinger 

udført af enkeltpersoner eller 

organisationer, neutralitetskrænkelse, 

borgerkrig, oprør eller borgerlige 

uroligheder og udløsning af atomenergi, 

medmindre det godtgøres, at skaden ikke 

skyldes de nævnte forhold som nærmere 

eller fjernere årsag. 

12. Forsikringen dækker ikke skade eller tab 

af køretøjet forårsaget af ovenstående 

hændelser. Direkte eller indirekte 

forpligtelser som følge af forurening fra 

atomare samlinger og 

brændselsmateriale, atomaffald eller 

anden form for atomulykke. 

13. Skade på mobiltelefoner, 

navigationsanlæg og andet elektronisk 

udstyr, der er flytbart. 

14. Skade som følge af tab, der er opstået i 

forbindelse med politi- eller anden 

myndighedsbeslaglæggelse af bilen samt 

bortkomst, der ikke skyldes tyveri. 

15. Skade, der er sket, mens bilen blev 

benyttet til transport af gods mod 

betaling. 
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Desuagtet skade nævnt under undtagelserne 6, 7 og 8 

er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, 

ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var 

fører af bilen, eller vidste, at der forelå 

omstændigheder som beskrevet, eller deres 

manglende kendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. 

Såfremt vi har betalt for en skade, der ikke er 

omfattet af forsikringen, forbeholder vi os retten til at 

gøre regres for samtlige afholdte udgifter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DELKASKO 
(Hvis dækning er valgt, fremgår det af din police). 

4.1 Forsikringen omfatter:  

• Den forsikrede bil anført i policen. 

• Dækningen kan kun tegnes for biler over 20 

år.  

4.2 Hvad dækker forsikringen:  

• Tyveriforsøg. 

• Tab af køretøj ved tyveri og røveri. 

• Brand, kortslutning, eksplosion, lynnedslag. 

• Samtlige ruder på køretøjet er dækket af 
nedstyrtende genstande.  

• Bugsering til nærmeste værksted ved 
dækningsberettiget skade.  

• Afmonteret biltilbehør er dækket, forudsat at 
det udelukkende er beregnet til brug med det 
forsikrede køretøj, hvis det er opbevaret i 
aflåst lokale.  

• Standardværktøj, der alene anvendes i 
forbindelse med den forsikrede bil, 
forsikringen erstatter med maksimalt kr. 
5.000. 

• Eftermonteret tilbehør såsom bilradio, 
båndspiller, cd’er, højttalere, 
kommunikationsudstyr og andet tilbehør 
hertil (dog højst 5 bånd el. cd’er til bilens 
musikanlæg), eftermonteret karosseri-
tilbehør eller andet tilbehør såsom fælge, 
fjeder/dæmpersæt, spoilere, tuningsdele og 
speciallakeringer er medforsikret for indtil 
15.000 kr., medmindre der er tegnet 
tillægsdækning. (Fremgår af policen). 

• Elektriske og mekaniske skader sket ved 
brand, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri 
eller hærværk, eller hvis skaden sker under 
transport.  

 

4.3 Hvilke skader dækkes ikke:  

1. Skader sket ved hærværk samt væltning eller 
anden kørsels- og påkørselsskade.  

2. Værdi af stjålet og forbrugt brændstof. 
3. Skader, der alene opstår i og er begrænset til 

bilens mekaniske dele (f.eks. motor, 
transmission eller styretøj), medmindre 
skaden sker ved brand, eksplosion, 
kortslutning, tyveri, røveri eller hærværk. 
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4. Skade, der er en følge af kørsel med 
utilstrækkelig olie og/eller vand samt skade 
som følge af forkert påfyldning af væske eller 
andet drivmiddel. 

5. Skader, der er en følge af vejrligets påvirkning 
(f.eks. tæring, rust eller frostsprængning) eller 
anden forringelse af bilen, der er en følge af 
almindelig brug, herunder stenslag i lak, 
ridser og lignende. 

6. Skader sket under behandling og 
bearbejdning. Reparatører, forhandlere eller 
andre, som har bilen til reparation, service, 
eller lignende, er ikke dækket af forsikringen. 
Det samme gælder virksomheder, der har 
bilen i varetægt for salg, transport eller 
kommission. Bestemmelsen i 
Forsikringsaftalelovens § 54 er herved 
tilsidesat. 

7. Skader, der er omfattet af garanti. 
8. Skader, der sker, mens bilen er udlejet i strid 

med Justitsministeriets bestemmelser. 
9. Skader, der er forvoldt med forsæt eller ved 

grov uagtsomhed, herunder skader sket 
under kørsel i spiritus-, narkotika- eller 
medicinpåvirket tilstand jf. 
Forsikringsaftalelovens § 18 & 20. 

10. Skader sket, mens bilen blev ført af en person 
uden lovbefalet kørekort.  

11. Skade, der skyldes, at bilen er ulovlig at 
benytte i henhold til færdselsloven på grund 
af ændringer, fejl og/eller mangler (f.eks. 
nedslidte dæk). 

12. Skader, der skyldes strejke, optøjer og 
borgerlige uroligheder. 

13. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar 
for skade opstået under jordskælv eller andre 
naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller 
ikke skade, som er en direkte eller indirekte 
følge af krig, krigslignende handlinger, 
terrorisme eller terrorlignende handlinger af 
enhver art, uanset om der er tale om 
handlinger udført af enkeltpersoner eller 
organisationer, neutralitetskrænkelse, 
borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder 
og udløsning af atomenergi, medmindre det 
godtgøres, at skaden ikke skyldes de nævnte 
forhold som nærmere eller fjernere årsag. 

14. Forsikringen dækker ikke skade eller tab af 
køretøjet forårsaget af ovenstående 
hændelser. Direkte eller indirekte 
forpligtelser som følge af forurening fra 

atomare samlinger og brændselsmateriale, 
atomaffald eller anden form for atomulykke. 

15. Skade på mobiltelefoner, navigationsanlæg 
og andet elektronisk udstyr, der er flytbart. 

16. Skade som følge af tab, der er opstået i 
forbindelse med politi- eller anden 
myndighedsbeslaglæggelse af bilen, samt 
bortkomst, der ikke skyldes tyveri. 

17. Skade, der er sket, mens bilen blev benyttet 
til transport af gods mod betaling. 
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5. NUMMERPLADEFORSIKRING 

(Hvis dækning er valgt, fremgår det af din police). 

5.1 Hvad omfatter forsikringen 

Forsikringen omfatter den forsikrede bils 

nummerplade, for biler op til 3.500 kg i totalvægt, 

nummerplader fastmonteret på cykelstativ er også 

dækket på forsikringen.  

5.2 Hvor dækker forsikringen 

Forsikringen dækker i Danmark samt i de lande, hvor 

SOS-redningsforsikringen dækker.  

5.3 Hvad dækker forsikringen  

Forsikringen dækker tyveri af den fastmonterede 

nummerplade. Forsikringen erstatter ny 

nummerplade samt monteringen heraf.  

Det er et krav for erstatning, at nummerpladen er 

fastgjort efter SKATs krav til fastgørelse af 

nummerplader, og at tyveriet er anmeldt til politiet.  

Du skal kunne fremvise dokumentation på udgiften til 

den nye nummerplade inkl. montering for at kunne få 

udbetalt erstatning.  

5.4 Selvrisiko 

Der opkræves ikke selvrisiko ved tyveri af 

nummerplade, dog erstattes der maks. med 5.000 kr. 

pr. forsikringsbegivenhed.  

5.5 Forsikringen dækker ikke 

Øvrige kaskoskader på bilen som følge af 

nummerpladetyveriet. Dette kan være omfattet af 

kaskodækningen med den dertilhørende dækning og 

selvrisiko.  

 

 

 

 

 

6. SELVRISIKODÆKNING  
(Hvis dækning er valgt, fremgår det af din police). 

Såfremt det fremgår af policen, at der er tegnet 

selvrisikodækning, gælder der en reduceret selvrisiko 

på kr. 1.200 (indeks for 2020) ved følgende skader: 

• Glas* 
• Brand 
• Lynnedslag 
• Eksplosion 
• Tyveri af aflåst bil  
• Tyveri eller tyveriforsøg af fastmonteret 

udstyr i aflåst bil 
• Nedstyrtning af fritfaldende genstande på 

bilen 
• Seriehærværk, hvorved forstås dokumenteret 

og politianmeldt hærværk på to eller flere 
biler, der er sket på samme tid og sted. 
 

*Glas inkluderer spejle og lygter. Dog ikke glas-, sol- 

og panoramatag eller lign. samt glas i 

kabineadskillelse. 
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7. STILSTANDSFORSIKRING 

(Hvis dækning er valgt, fremgår det af din police). 

Stilstandsforsikring kan tilbydes til uindregistrerede 

biler og til biler, der ikke benyttes i en given periode. 

7.1 I stilstandsperioden omfatter 

forsikringen: 

1. Brand, eksplosion og direkte lynnedslag. 

2. Helt eller delvist tyveri af bilen og skade 

opstået i forbindelse med eller forsøg på 

tyveri. 

3. Vandskade. 

7.2 Stilstandsforsikringen omfatter ikke: 

1. Kørselsskader, dvs. enhver skade, der kan 
henføres til kørsel i bilen. 

2. Hvis du har tilvalgt vejhjælp, er der kun 
dækning herfor i køreperioden, dette gælder 
ligeledes rødt-kort-ordningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ERSTATNING 

8.1 Transport 

Efter en skade, der er omfattet af forsikringen, 

dækkes nødvendig transport af bilen til nærmeste 

autoriserede værksted. Findes bilen efter et tyveri, 

dækkes transport til bopæl eller værksted. 

Transport, der er omfattet af anden forsikring, 

abonnement eller lignende, dækkes ikke. 

8.2 Reparation 

• Bilen skal ved reparation, i det omfang det er 

muligt, sættes i samme stand som før skaden. 

• Vi er berettiget til at anvise reparatør og 

leverandør af reservedele med videre. 

• I den forbindelse samarbejder vi med et 

landsdækkende netværk af 

fordelsværksteder. Fælles for dem er, at de 

leverer høj kvalitet og god kundeservice.  

• Medfører reparationen en forbedring af bilen, 

for eksempel ved nødvendig udskiftning af 

slidte eller tærede reservedele, betaler du 

selv den del af reparationsudgiften, der svarer 

til den skete forbedring. 

• Særlig kostbar lakering og/eller kunstnerisk 

påmaling dækkes ikke af forsikringen. 

• Forøgede udgifter ved reparation foretaget 

uden for normal arbejdstid, samt eventuel 

forringelse af bilens handelsværdi som følge 

af reparationen, erstattes ikke. 

• Er skaden opstået, mens bilen var overladt 

eller solgt til reparatør, forhandler eller 

lignende, jf. pkt. 1, skal 

erstatningsberettigede reparationer, som kan 

udføres på den pågældendes eget værksted, 

udføres til nettopriser. 

• Skader, som reparatøren normalt lader 

udføre af andre reparatører, erstattes med 

det beløb, som reparatøren normalt betaler 

for en sådan reparation. 
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8.3 Kontanterstatning 

Kontanterstatning fastsættes til det beløb, en 

tilsvarende bil med samme alder og stand ville koste 

mod kontant betaling, hvis: 

1.  Skaden er så stor, at reparationsudgiften 

medfører, at der skal tilbydes eller ydes 

kontanterstatning efter de af myndighederne 

fastsatte regler. 

2.  Bilen efter tyveri ikke er kommet til veje 4 uger 

efter anmeldelse til politiet og skriftlig anmeldelse 

til selskabet.  

Bilen tilfalder selskabet ved kontanterstatning. 

Kontanterstatning forudsætter at bilen afmeldes i 

Centralregisteret for Motorkøretøjer og Told- og 

Skattestyrelsens regler overholdes. 

Stjålet eller skadet tilbehør, hvor reparation ikke kan 

betale sig, erstattes efter vores valg enten ved 

kontant betaling eller levering af tilsvarende 

genstande. 

8.4 Merværdiafgift 

Merværdiafgift (moms) i henhold til gældende 

lovgivning betales af os. 

I det omfang, hvor ejeren af bilen kan medregne 

beløbet i den indgående merværdiafgift, sender vi en 

opkrævning ved skadens afregning eller fradrager 

afgiften ved kontanterstatning. 

8.5 Nyværdierstatning 

Forsikringstager er berettiget til nyværdierstatning 

når: 

1. Bilen er en personbil, registreret til privat 

personkørsel. 

2. Reparationsomkostningerne vil overstige 75% 

af bilens nyværdi på skadetidspunktet. 

3. Skaden indtræffer inden for det første år 

efter bilens første registrering. 

4. Bilen er købt som fabriksny. 

 

Ved nyværdi beregnes erstatningen til prisen for en 

fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang på 

skadetidspunktet. 

Bilen tilfalder selskabet ved kontanterstatning. 

8.6 Retshjælpsforsikring 

Denne dækning er automatisk medforsikret, når der 

er tegnet kasko. 

Vilkårene for retshjælp kan du få ved at kontakte 

First. Vi vejleder dig gerne i spørgsmål om 

retshjælpsforsikringen. 

Den maksimale erstatning kan udgøre 100.000 kr.  

Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger 

ved private tvister, der kan indbringes for 

domstolene. 

Der ydes ikke dækning for advokatrådgivning.  

Bilforsikringens område er de sager, hvor sikrede er 

part som ejer, bruger eller fører af den forsikrede bil. 

Undtaget er bl.a. de sager, der opstår i forbindelse 

med sikredes hoved- eller bierhverv, (dog ikke ved 

sager vedrørende personskade) samt straffesager. 

For at der kan opnås retshjælpsdækning, skal en 

advokat have påtaget sig sagen, ligesom reglerne i 

forbindelse med fri proces skal opfyldes. 

Advokaten skal herefter – før yderligere skridt 

foretages – indsende en nærmere redegørelse om 

sagen til First. 
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9. FØRERULYKKES-

FORSIKRING 
(Hvis dækning er valgt, fremgår det af din police). 

9.1 Hvad dækker forsikringen 

Førerulykkesforsikringen dækker, hvis føreren ikke 

har mulighed for at få erstatning fra en 

ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, 

ulykkesforsikring eller tilsvarende forsikring/ordning. 

9.2 Hvem dækker forsikringen  

Forsikringen dækker personskade på bilens fører, når 

skaden er en direkte følge af et kørselsuheld med den 

forsikrede bil som det eneste implicerede 

motordrevne køretøj. 

9.3 Følgende er ikke dækket  

• Såfremt føreren benytter bilen uden 

forsikringstagerens accept. 

• Såfremt føreren er tilknyttet en reparatør, et 

værksted, hotel eller anden virksomhed, som 

benytter bilen erhvervsmæssigt og/eller har 

bilen til reparation, service, salg, opbevaring 

eller lignende, vil der ikke være dækning. 

9.4 Hvad dækker forsikringen  

• Forsikringen giver ret til erstatning for 

ulykkestilfælde, som er en direkte følge af et 

kørselsuheld, når sikrede befinder sig i bilen. 

Som kørselsuheld henregnes også skader, der 

opstår under ind- og udstigning af bilen. 

• Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig 

hændelse, der forårsager personskade. 

9.5 Hvad dækker forsikringen ikke: 

Det præciseres, at skade på ting, herunder briller, 

kontaktlinser, proteser o.lign. ikke er dækket af 

forsikringen. 

Ligeledes er udgifter til medicin, hjælpemidler, 

behandling og befordring ikke dækket. 

9.6 Førerulykkesforsikringen dækker ikke: 

• Hvis føreren er påvirket af alkohol, medicin, 

narkotika eller lignende. 

• Forsætlige eller groft uagtsomme handlinger 

eller undladelser. 

• Hvis føreren ikke har lovbefalet kørekort, 

medmindre det kan godtgøres, at skaden ikke 

skyldes manglende kørefærdighed. 

• Hvis bilen benyttes til erhvervsmæssig 

personbefordring eller udlejning. 

• Uheld der sker under transport af gods mod 

betaling. 

• Sygdom. 

• Bestående sygdom eller sygdomsanlæg. 

• Forværring af følgerne af skade, som skyldes 

bestående eller tilstødende sygdom. 

• Sygdom og udløsning af latente 

sygdomsanlæg, selvom sygdommen er 

opstået eller forværret ved en skade. 

• Slid, overbelastning eller andre ikke pludseligt 

opståede skader. 

• Ildebefindende eller besvimelse. 

• Følger af lægebehandling eller andre 

behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af 

en dækningsberettiget skade på 

førerulykkesforsikringen. 

• Tandskader. 

9.7 Hvordan dækker forsikringen: 

Erstatningen beregnes på grundlag af 

forsikringssummen på skadetidspunktet. 

• Forsikringssum ved død udgør 500.000 kr. 
• Forsikringssum ved invaliditet udgør 

1.000.000 kr. 

9.8 Erstatning ved død: 

• Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til 

førerens død inden for et år efter 

ulykkestilfældet, udbetales 

dødsfaldssummen. 

• Dødsfaldssummen udbetales til førerens 

(afdødes) ægtefælle/registreret 

partner/samlever efter lovgivningen eller 

umyndige børn og da i nævnte rækkefølge. 

• Dødsfaldssummen reduceres med eventuelt 

ménerstatning for samme ulykkestilfælde. 
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9.9 Erstatning ved varigt mén: 

• Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til, at 

føreren pådrager sig varigt mén, udbetales 

erstatning til føreren med så mange procent 

af forsikringssummen, som méngraden udgør. 

• Der udbetales erstatning, hvis skaden har 

medført varigt mén med 5% eller derover. 

Méngraden kan, for følger af samme 

ulykkestilfælde, ikke andrage mere end 100%. 

• Dobbelterstatning. Der udbetales 

dobbelterstatning ved et dækningsberettiget 

ulykkestilfælde, som medfører en méngrad på 

30% eller derover. 

• Hvis føreren før ulykkestilfældet havde et 

varigt mén, kan dette ikke medføre, at 

méngraden for det aktuelle ulykkestilfælde 

bliver fastsat højere. Hvis der sker skade på et 

af de såkaldt parrede organer (f.eks. øjne eller 

ører), og der i forvejen er skade på det andet 

organ, fastsættes méngraden som forskellen 

mellem den oprindelige méngrad og den 

samlede méngrad for tab af begge organer. 

• Ménerstatning udbetales til føreren. 

9.10 Hvilke forhold gælder ved skade og 

forældelse af krav: 

• Føreren skal være under nødvendig 

behandling af læge og følge dennes 

forskrifter. First er berettiget til at indhente 

oplysninger hos enhver, der behandler eller 

har behandlet føreren og til at lade føreren 

undersøge af en læge. 

• First betaler for de attester, erklæringer og 

undersøgelser, som First forlanger, men ikke 

for transporten eller for udgifter til ophold 

mm. i forbindelse med lægeundersøgelse. 

• Ved forældelse af krav gælder de almindelige 

bestemmelser i Forsikringsaftaleloven og 

dansk rets almindelige forældelsesregler. 

9.11 Hvis sagen ønskes genoptaget: 

• Når en sag er afsluttet, kan føreren anmode 

om at få sagen genoptaget. Det kan ske, hvis 

de helbredsmæssige forhold er ændret så 

meget, at det er sandsynligt, at méngraden 

kan fastsættes højere. 

• Hvis sagen bliver genoptaget, kan méngraden 

ikke ændres alene på grund af en ændring i 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel. 

Méngraden kan alene fastsættes højere, hvis 

der er sket en medicinsk forværring. 

9.12 Hvordan afklares 

uoverensstemmelser: 

• Hvis føreren ikke er enig i Firsts fastsættelse 

af méngraden, kan føreren indbringe 

spørgsmålet for Arbejdsmarkedets 

Erhvervssikring. First Forsikring kan også selv 

vælge at forelægge sagen for 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

• Gebyret for forelæggelse af sagen for 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring betales af 

den part, der ønsker sagen forelagt. Hvis 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fastsætter 

en højere méngrad end den, som First har 

fastsat, betaler First hele gebyret. 

• Den méntabel, der benyttes, kan ses på 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings 

hjemmeside www.aes.dk. 
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GENERELLE BESTEMMELSER 

10. REGRES 
Regres er et forsikringsselskabs ret til at få udbetalte 

beløb tilbage. 

10.1 Regres ved forsæt eller grov 

uagtsomhed 

First har regres mod enhver (føreren, ejeren eller 

andre), som efter færdselslovens regler er ansvarlig 

for en skade og som har forvoldt skade med forsæt 

eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov 

hensynsløshed. 

10.2 Regres for skader sket under udlejning 

Vi har regres, hvis vi har erstattet en skade, som ikke 

er omfattet af forsikringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. FORSIKRINGENS 

UNDTAGELSER 

11.1 Motorløb 

Forsikringen dækker ikke skade, som sker under 

motorløb eller kørsel på bane eller andre områder, 

der er afspærret til formålet. 

Skade, der sker under nationale orienteringsløb, 

økonomiløb eller rallyløb uden for afspærret bane, er 

dog dækket, når kørslen foregår i Danmark, og politiet 

har givet tilladelse til løbet. Der kræves endvidere, at 

de regler, der gælder for løbet, skal overholdes. 

Skade, der sker under øvelseskørsel, glatførekørsel og 

manøvrekørsel er dækket, når denne kørsel foregår 

under instruktion af f.eks. motororganisation eller 

lignende og på afspærret område. 
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12. PRÆMIESKALA 
Forsikringen har 6 præmietrin, hvor trin 3 er det 

dyreste og trin 8 (Elite) er det billigste. 

Indtil præmietrin 8 opnås, er man placeret 1 år på 

samme præmietrin. 

For hvert tilfælde af skade, hvor forsikringen ikke kan 

udøve regres for det fulde erstatningsbeløb eller 

forsikringstageren helt eller delvist bliver tilkendt 

skyld jævnfør færdselsloven, mistes et præmietrin for 

hver sådan skade ved næste fornyelse. 

Såfremt forsikrede allerede er i præmietrin 8, 

medfører den første skade i forsikringsåret ikke tab af 

præmietrin, medmindre skaden overstiger DKK 

100.000. Såfremt en skade overstiger DKK 100.000, 

eller såfremt forsikrede har mere end 1 skade i 

forsikringsåret, mistes 1 præmietrin for hver sådan 

skade ved næste fornyelse.  

Har forsikringstager mere end 2 eller flere skader 

inden for en 3 årig periode, vil præmien blive nedsat 

med 3 præmietrin ved næste fornyelse. 

Præmien nedsættes på policens hovedforfaldsdag 

hvert år, indtil billigste trin er nået. 

Præmietrin og hovedforfaldsdag fremgår af policen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. SELVRISIKO 
Du har ved enhver ansvarsskade og/eller kaskoskade 

en selvrisiko. Selvrisikobeløbet fremgår af din police. 

Selvrisikobeløb indeksreguleres med basisår 2020.  

Ved kombinerede skader (både ansvarsskade og 

kaskoskade i én og samme hændelse) betales der 

alene én selvrisiko. 

Er den selvrisiko, som skal betales i forbindelse med 

en skade, større end den samlede skadesudgift, 

opkræves kun selvrisiko svarende til skadesudgiften. 

For retshjælpsforsikringen gælder en selvrisiko på  

10% af den samlede erstatning, minimum kr. 5.000. 

13.1 Forhøjet selvrisiko 

Idet forsikringen er tegnet på grundlag af 

forsikringstageren og/eller brugerens samlede 

risikomæssige forhold, herunder anciennitet, vil der i 

følgende situationer blive opkrævet forhøjet 

selvrisiko: 

Hvis bilen udlånes og føreren på skadetidspunktet er 

• Ved skade, hvor bilen er udlånt i 

uheldsøjeblikket til en person under 25 år, er 

der en ekstra selvrisiko på 100% af den 

selvrisiko, som fremgår af policen.  

• Ved skader, som er forvoldt i beruset tilstand 

med over 0,5‰ eller påvirket af 

euforiserende stoffer, er der en ekstra 

selvrisiko på 200% af den selvrisiko, som 

fremgår af policen. Dette gælder, hvis vores 

pligt til at dække skaden ikke er bortfaldet – 

se reglerne i punkt 3.4.7.  

 

Ved prestigebiler som f.eks. Audi, BMW, Porsche, 

Mercedes og tilsvarende, og hvor forsikringssummen 

er over 500.000 kr., gælder en selvrisiko på 1% af 

handelsprisen, dog minimum policens anførte 

selvrisiko. 

 

Hvis der er selvrisiko på din forsikring, og vi har betalt 

en regning for dig, har vi ret til at bede dig om at 

betale udlægget straks. Og du kan ikke nægte at 

betale, selv om en anden helt eller delvis har ansvaret 

for skaden. 
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14. SKADETYPER FRITAGET 

FOR SELVRISIKO 
1. Skade på frontrude, hvor der sker reparation 

af selve glasset i stedet for udskiftning. 

2. Når bilen er overdraget til ny ejer. 

3. Når skaden er forvoldt af en kendt 

skadevolder, hvis ansvar bortfalder i medfør 

af Lov om Erstatningsansvar. 

4. Når den kendte og ansvarlige skadevolder er 

ude af stand til at tilbagebetale vores 

udgifter. 

5. Personskade på tredjemand, hvis føreren af 

den forsikrede bil er uden skyld i skaden. 

14.1 Skærpede vilkår 

Forsikringen kan være pålagt skærpede vilkår, hvilket 

vil fremgå af policen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ÆNDREDE VILKÅR OG 

OPSIGELSE VED SKADE 
Fra den dag First modtager en skadeanmeldelse og 

indtil en måned efter, at vi har betalt erstatning – 

eller afvist skaden:  

• kan både forsikringstageren og selskabet 

opsige forsikringen skriftligt med 14 dages 

varsel, 

• kan selskabet forlange forsikringens 

fortsættelse betinget af særlige vilkår med 14 

dages skriftlig varsel. 

 

Betales selvrisiko eller merværdiafgift ikke senest 14 

dage efter påmindelse om betaling, foreholder vi os 

ret til at opsige kaskodækningen eller forlange 

forsikringen fortsat på særlige vilkår. 

Hvis vi på grund af forsikringens forløb, fx efter 

gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser 

for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker 

registrering heraf i den del af 

’Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for 

motorkøretøjsforsikring’, som vedrører 

forsikringstagere, der frembryder en særlig risiko. 

Samtidig med en sådan registrering gives der 

forsikringstageren meddelelse herom med nærmere 

oplysning om klageadgang mv. registrering i det 

nævnte fælles register (DFIM., Philip Heymans Alle 1, 

2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91) sker på grundlag af en 

tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 
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16. ÆNDRINGER I 

RISIKOEN 
Præmien er beregnet på baggrund af de 

risikooplysninger, der fremgår af policen. 

Forsikringstageren skal derfor straks give First besked, 

når: 

• forsikringstager eller den faste bruger skifter 

adresse 

• bilen udskiftes 

• der sker ændringer i bilens anvendelse, væg 

eller andre konstruktive ændringer 

• der eftermonteres tilbehør, hvis nyværdi 

overstiger 15.000 kr., når ekstraudstyret 

medforsikres 

• der monteres særligt tilbehør (se punkt 3.2). 

Har vi ikke modtaget en sådan underretning, 

kan det medføre, at erstatning nedsættes 

eller helt bortfalder 

• hjemmeboende børn anvender bilen – her 

kan du tegne tillægsforsikring så dit barn har 

mulighed for at optjene bonus indtil køb af 

egen bil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. PRÆMIEN 
Præmien fastsættes efter Firsts gældende tarif. 

17.1 Præmiens betaling 

Den første præmie forfalder ved forsikringens 

ikrafttræden og senere præmier på de forfaldsdage, 

der fremgår af policen. 

Forsikringen betales helårligt, halvårligt eller 

månedligt. På din police kan du se, hvad du har valgt 

(præmiens forfald).  

Ud over prisen på din forsikring opkræver vi afgifter 

til det offentlige efter gældende lovgivning, fx 

skadeforsikringsafgift og statsafgift samt garantifond. 

Vi sender opkrævning til den betalingsadresse, vi har 

fået oplyst. Hvis betalingsadresse ændres, skal vi 

straks have besked. 

Hvis forsikringen ikke betales til tiden, sender First et 

påmindelsesbrev (rykker 1) og herefter et rykkerbrev 

(rykker 2). Hvis der sendes en rykker har vi ret til at 

opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt. andre 

omkostninger. Vi har endvidere ret til at opkræve 

ekspeditionsgebyr, gebyr for udskrivning af 

dokumenter og øvrige serviceydelser, som svarer til 

vores udgifter. 

Hvis disse udgifter stiger, har vi ret til at hæve 

gebyrerne, så de svarer til de faktiske udgifter. 

Er din forsikring blevet slettet på grund af manglende 

præmiebetaling, kan den først genoptages, når du har 

betalt den manglende præmie. Hvis der er sket 

afmelding til politiet, medfører Justitsministeriets 

bestemmelser, at præmien skal betales helårsvis 

forud de to følgende år. 

Restanceforholdet bliver indberettet til 

’Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for 

Motorkøretøjsforsikring’, der føres af Dansk Forening 

for International Motorkøretøjsforsikring (Philip 

Heymans Alle 1, 2900 Hellerup, tlf. 41 91 91 91), efter 

indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra 

Datatilsynet.  
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Oplysning om registrering videregives til øvrige 

automobilforsikringsselskaber med henblik på, at 

selskaberne kan stille skærpede betingelser for 

indgåelse af en forsikringsaftale. 

Forsikringstageren har adgang til at blive gjort 

bekendt med årsagerne til registreringen hos 

selskabet, og med registreringen i fællesregisteret. 

Klager over urigtige eller vildledende oplysninger kan 

indgives til DFIM. Foreningens afgørelse kan 

indbringes for Datatilsynet, Christians Brygge 28, 4. 

sal, 1559 København V. 

17.2 Indeksregulering 

Præmien reguleres en gang om året på forsikringens 

hovedforfaldsdag. Beløb, der efter vilkårene 

reguleres, ændres med virkning fra den 1. januar. 

Reguleringen sker i takt med ændringen i lønindekset 

for den private sektor, som Danmarks Statistik hvert 

år offentliggør for januar kvartal. Skulle indekset 

ophøre, vil reguleringen ske efter andet af Danmarks 

Statistik hvert år offentliggjort indeks, som angiver 

den gennemsnitlige lønudvikling. 

17.3 Opsigelse og ejerskifte 

Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og 

vedvarer, indtil den af en af parterne opsiges med 

mindst 1 måneds skriftlig varsel til en 

hovedforfaldsdato. 

Eventuelle ændringer i præmie eller vilkår varsles 

senest 1 måned før en hovedforfaldsdato. 

Ved ejerskifte ophører forsikringen. 

Den nye ejer (bruger) er dog dækket, indtil ny 

forsikring er tegnet eller bilen er afmeldt, i op til 3 

uger efter ejerskiftet. 

Se venligst de særlige regler ved overdragelse til 

virksomheder under punkt 1. 

Forsikringstageren hæfter for præmien, indtil bilen er 

omregistreret eller afmeldt. 

17.4 Ekstraordinær opsigelsesret 

Forsikringstageren kan skriftligt opsige forsikringen 

med 30 dages varsel til den 1. i måneden. 

Eventuelt overskydende præmie betalt for perioden, 

som ligger efter forsikringens ophørsdag, vil blive 

tilbagebetalt. 

Mod gebyr på 70 kr. (2020 indeks) kan du vælge at 

opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af 

en kalendermåned. Opsiges forsikringen inden for det 

første forsikringsår, opkræves gebyr på 377 kr. (2020 

indeks). 

Bestemmelsen om modregning af et 

administrationsgebyr gælder dog kun, hvis det er 

forsikringstageren, som opsiger forsikringen. 

Er det First som opsiger forsikringen, returneres hele 

den eventuelle overskydende præmie, der måtte ligge 

efter forsikringens ophørsdag. 

En forudsætning for opsigelse af en lovpligtig 

forsikring er, at et andet forsikringsselskab bekræfter 

tegning af en tilsvarende lovpligtig forsikring overfor 

os. 
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18. KLAGEMULIGHED  
Er der opstået uenighed mellem forsikringstageren og 

selskabet om forsikringen, og fører en fornyet  

henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende 

resultat, kan forsikringstageren klage til: 

18.1 Ankenævn 

Såfremt man ønsker at fremsætte en klage over Firsts 

police- eller skadesmæssige behandling af policen 

eller skaden, kan man rette henvendelse til den 

klageansvarlige i First. Navn på den 

klageansvarsvarlige findes på selskabets hjemmeside 

– www.first.dk  

Giver denne henvendelse ikke et tilfredsstillende 

resultat, kan du klage til: 

Ankenævnet for Forsikring  

Anker Heegaards Gade 2 

1572 København K 

www.ankeforsikring.dk 

En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt 

skema, som du kan få hos Ankenævnet. Det koster et 

mindre beløb at klage til Ankenævnet. 

Hvis uenigheder om forsikringsaftalen bringes for 

retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske 

domstole og efter retsplejelovens regler om den 

lokale domstol (værneting). 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. LOVE OG VEDTÆGTER 
For forsikringen dækker i øvrigt dansk lovgivning om 

forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. 

19.1 Adgang til personoplysninger 

Som forsikringstager hos os har man krav på at vide, 

hvilke personoplysninger vi har registreret, og hvad 

oplysningerne bruges til. 

Det betyder følgende 

Da du tegnede forsikring hos os, gav du visse 

personlige oplysninger: navn og adresse (samt 

telefon- og CPR-nr., hvis de er skrevet på 

forsikringsbegæringer eller skadeanmeldelser). 

De oplysninger står nu i vores database og bruges i 

den løbende sagsbehandling. 

Du har ret til at få indsigt og at berigtige disse 

personoplysninger. 

Hvis forsikringstager ønsker indsigt, bedes han/hun 

henvende sig til First. 

19.2 Yderligere oplysninger om 

forsikringsdækning 

Yderligere oplysninger om dækningens rækkevidde 

kan findes på følgende hjemmesider: www.first.dk 

Ankenævnet for Forsikring: 

www.ankeforsikring.dk 

Forsikring & Pension: 

www.forsikringogpension.dk 

Finanstilsynet: 

www.ftnet.dk 
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20. SANKTIONSBEGRÆNSNING 

OG UNDTAGELSESKLAUSUL 
Forsikringsselskabet skal ikke yde dækning og ifalder 

ikke ansvar for at dække noget krav eller foretage 

andre udbetalinger i henhold hertil, for så vidt 

bestemmelsen om sådan dækning, betaling af sådan 

krav eller sådan udbetaling udsætter 

forsikringsselskabet eller medlemmer af 

forsikringsselskabets koncern for overtrædelse af 

nogen sanktioner, forbud eller begrænsninger i 

henhold til FN's resolutioner eller sanktioner af 

handelsmæssig eller økonomisk art samt love eller 

regler i andre lande. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. DATABESKYTTELSE 
Information om dine personlige data 

Hvem er vi? 

Vi er Eir Försäkrings AB, ved First. A/S, som anført i 

forsikringsaftalen og/eller i forsikringspolicen. 

Det grundlæggende 

Vi indsamler og bruger relevant information om dig 

for at forsyne dig med din forsikringsdækning eller 

forsikringsdækning, der dækker dig og opfylder vores 

juridiske forpligtelser. 

Disse oplysninger indeholder detaljer som dit navn, 

adresse og kontaktoplysninger og alle andre 

oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med 

forsikringsdækningen, som du nyder godt af. Disse 

oplysninger kan indeholde mere følsomme detaljer, 

såsom oplysninger om dit helbred og eventuelle 

straffedomme, du måtte have. 

Under visse omstændigheder vil vi have brug for dit 

samtykke til at behandle bestemte kategorier af 

oplysninger om dig (herunder følsomme detaljer som 

information om dit helbred og eventuelle 

straffedomme, du måtte have). Hvor vi har brug for 

dit samtykke, vil vi bede dig om det separat. Du 

behøver ikke at give dit samtykke, og du kan til 

enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at sende en 

e-mail til first@first.dk (uden dog at påvirke 

lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykke 

inden tilbagekaldelsen). Men hvis du ikke giver dit 

samtykke, eller hvis du trækker dit samtykke tilbage, 

kan dette påvirke vores evne til at give dig 

tilstrækkelig forsikringsdækning og forhindre os i at 

dække dig eller håndtere dine skadeanmeldelser. 

Hvordan forsikringen fungerer betyder, at dine 

oplysninger kan deles med og bruges af en række 

tredjepartere inden for forsikringssektoren, f.eks. 

forsikringsselskaber, forsikringsagenter eller 

forsikringsmæglere, genforsikringsselskaber, 

taksatorer, underleverandører, tilsynsmyndigheder, 

retshåndhævende myndigheder, svindel- og 

kriminalitetsforebyggelsesfirmaer og obligatoriske 
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forsikringsdatabaser. Vi vil kun videregive dine 

personlige oplysninger i forbindelse med 

forsikringsdækningen, som vi leverer, og i det omfang 

det kræves eller er tilladt i henhold til loven. 

Andre personers detaljer, som du leverer til os 

Hvor du giver os eller din forsikringsagent/-mægler 

oplysninger om andre mennesker, skal du give denne 

meddelelse til dem. 

Ønsker du flere detaljer? 

For mere information om hvordan vi bruger dine 

personlige data henvises til vores fulde 

persondatapolitik, som er tilgængelig på vores 

hjemmeside https://first.dk/om-

first/persondatapolitik/. 

Kontakt os om dine rettigheder 

Du har rettigheder i forhold til de oplysninger, vi har 

om dig, herunder retten til at få adgang til dine 

oplysninger. Hvis du ønsker at udøve dine 

rettigheder, diskutere, hvordan vi bruger dine 

oplysninger eller anmode om en kopi af vores fulde 

personlige oplysninger, kontakt os venligst. 

Alternativt kan du kontakte din forsikringsagent eller 

forsikringsmægler, der har formidlet din forsikring. Du 

kan finde navn og kontaktoplysninger for 

forsikringsagenten eller mægleren i policen. 

Du har også ret til at indgive en klage til din 
kompetente databeskyttelsesmyndighed, men vi 
opfordrer dig til at kontakte os først. 
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