Bilforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Denne forsikring er leveret af: First. A/S

Produkt: Bilforsikring

First. A/S (CVR nr. 28967098) er registreret hos Finanstilsynet. Registreringen kan findes på
www.finanstilsynet.dk

Dette dokument giver et overblik og nøgle information i relation til din bilforsikringspolice.
Fuldstændig aftale og kontraktlige information om produktet findes i policen herunder forsikringsbetingelser og særlige
forsikringsbetingelser, begrænsninger og undtagelser, som du bør læse og kontrollere, at den opfylder dine
forsikringsbehov. Hvis du har spørgsmål om din dækning eller særlige krav, bedes du kontakte din forsikringsformidler
eller First. A/S
Hvilken type forsikring?
Din bilforsikring dækker sikredes ansvar for skader på andre og deres ting, hvis du har valgt kasko, dækkes også enhver
skade på din bil samt redning I udlandet, dog begrænset til EU og EEA

Hvad dækker forsikringen?
✓

Ansvarsforsikring – personskade – Lovens summer

✓

Ansvarsforsikring – tingskade – lovens summer

✓

Retshjælpsforsikring, hvis kasko er tegnet

✓

Kaskoforsikring (med mindre forsikring er fravalgt).
Forsikringssum fremgår af police

✓

SOS Rødt kort – hvis kaskoforsikring er tegnet

✓

Selvrisikoforsikring (tilvalgsdækning)

Hvad dækker forsikringen ikke?


Ulykkeskade på førens person (og passagerer)



Motorløb



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.



Skade som følge af kørsel med utilstrækkeligt vand
eller olie.



Skader, der er en følge af vejrligets påvirkning.



Skader der er omfattet af garanti.



Skader der er forvoldt med forsæt eller ved grov
uagtsomhed, herunder skader sket under kørsel i
spiritus-, narkotika- eller medicin-påvirket tilstand.



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.

Er der nogle begrænsninger I dækningen?
ǃ
ǃ
ǃ

Lovpligtig ansvar er begrænset i henhold til færdsellovens summer
Kaskoforsikringen er begrænset til den anførte forsikringssum i policen. Erstatningen kan dog være mindre, da
biler ældre end 1 år fastsættes til det beløb tilsvarende bil med samme alder og stand på skadestidspunkt
Der kan i visse situation gælde en højere selvrisiko end den anførte selvrisiko i policen. Se nærmere punkt 8.1 i
forsikringsbetingelserne

Hvor er jeg dækket?
✓
✓
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Ansvarsforsikringen dækker I Europa og i de lande udenfor Europa, der er medlemmer af grønt-kort ordningen –
se nærmere på; https://dfim.dk/dansk/dfim/Sider/Det-gr%C3%B8nne-kort.aspx
Er kaskoforsikring tegnet, dækkes kun i lande i EU og EEA
First. A/S, Nytorv 3, DK 1450 København K
Telefon 7070 2470 - www.first.dk

Hvilken forpligtigelser har jeg?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kører du til udlandet, skal du være opmærksom på at visse lande udenfor EU kræves grønt kort, som kan
rekvireres hos First. Lande som kræver dokumentation på grønt kort, kan findes på:
https://dfim.dk/dansk/dfim/Sider/Det-gr%C3%B8nne-kort.aspx
Har du tegnet kaskoforsikring, skal du huske at medbringe det røde kort, når du kører i udlandet.
At anmelde din skade hurtigst muligt med så fyldestgørende oplysninger som muligt – se nærmere om
skadeanmeldelse i police/betingelser
Afmelde køretøjet hos Skat/DMR, ved salg af køretøj
Oplyse os om ændringer nævnt i forsikringsbetingelsernes punkt 12
Du skal efterkomme vilkår og betingelser for denne police.
Du skal fortælle os hurtigst muligt om eventuelle hændelser forbundet til denne forsikring, uanset om der tale om
en skade.
Du skal træffe rimelige forholdsregler for at undgå ulykker, tab, skader, som kan resultere i en anmeldelse af
skade på denne forsikring
Kontroller din police / betingelser jævnligt, så du sikre dig at dit forsikringsbehov er dækket tilstrækkeligt

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du har 21 dages betalingsfrist fra den dato fakturaen er udstedt. Dato for rettidig betaling, vil fremgå på fakturaen.
Præmie opkræves ved faktura og indbetales elektronisk via bank. Det er ikke muligt at tilmelde betalingsservice på
nuværende tidspunkt.

Hvornår går dækningen fra og til?
Din forsikring begynder ved den anførte ikrafttrædelsesdato anført i policen. Forsikringen udløber dagen før hovedforfald
som er anført i din police med mindre forsikringen bliver opsagt af dig eller os. Forsikringen fornyer automatisk pr.
hovedforfald med mindre du eller vi har opsagt forsikring i henhold til betingelsernes opsigelsesvarsel.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
•
•
•
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Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og kan opsiges med mindst 1 måneds varsel til policens
hovedforfaldsdato.
Du kan dog vælge at opsige med kort opsigelsesvarsel med mindst 30 dages varsel til den 1. i måneden. Ved
kort opsigelse modregnes et administrationsgebyr på 70 kr. (2018) dog inden for det første år 377 kr. (2018)
Ved nytegning af forsikring, har du 14 dages fortrydelsesret. Se nærmere herom i forsikringsbetingelserne.
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