Selvrisiko Forsikring (Almindelige køretøjer < 3.500 kg)

Forsikringsbetingelser nummer: 20348
Dækningen starter på den ikrafttrædelsesdato, der fremgår af policen. Der er 30 dages
karensperiode, regnet fra selvrisikoforsikringens ikrafttrædelsesdato, såfremt forsikringen ikke
er købt sammen med Deres almindelige bilforsikringspolice eller i forbindelse med fornyelse af
Deres bilforsikringspolice.
Policen og disse forsikringsbetingelser udgør tilsammen Deres selvrisikoforsikring.

UDBYDER, ADMINISTRATOR OG LOKAL DISTRIBUTØR
Autorisk forsikringen produkt udbydes forsikringsmægler Northern1 International Insurance
Brokers OÜ (FSA no. 12806139, E-mail: info@northern1.com) der er autoriseret under ’Financial
Supervision Authorithy’ i Estland, som Administrator af denne forsikring. Northern1
International Insurance Brokers OÜ er passported til alle lande i den Europæiske Union samt
Island.
Lokal

Distributør

er

Autorisk

Insurance

ApS

(CVR

39663635).

Spørgsmål

vedr.

forsikringsbetingelserne eller tilhørende Police, kan rettes til Autorisk på; E-mail:
support@autorisk.dk
FORSIKRINGSSELSKABET
Forsikringen tegnes hos Astrenska Insurance Limited, Reg. nr. UK-1708613, og registreret
adresse Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London EC3A 7BU.

HVAD UDGØR EN POLICE?
Forsikringsbetingelsernes ordlyd og forsikringspolicen skal læses sammen da de danner Deres
forsikringsaftale.
GENERELT
Som modydelse for betaling af Deres forsikringspræmie, vil forsikringsgiver forsikre dig i henhold
til de betingelser, der fremgår af dette dokument, og som er bekræftet i policen.

SOM FORSIKRINGSTAGER ER DE FORPLIGTET TIL FØLGENDE
a) at angive nøjagtige og fuldstændige svar på alle spørgsmål, vi eller administrator kan stille
som en del af Deres krav om dækning under denne police.
b) at sikre, at alle oplysninger, som en del af Deres krav om dækning er sande og korrekte.
c) at oplyse os om eventuelle ændringer i de svar De har givet, så hurtigt som muligt.
Manglende svar jf. gældende lovgivning, kan betyde at Deres Police ikke er gyldig i tilfælde af
et skadekrav.
LOVGIVNING
For selvrisikoforsikringen gælder dansk lovgivning.

FORSIKRINGSTAGERS FORTRYDELSESRET
1) Sælger refunderer Deres præmie fuldt ud, hvis De inden for 14 dage beslutter, at forsikringen
ikke opfylder Deres behov, eller at De ikke ønsker den, forudsat at De ikke forinden har anmeldt
en skade.
2) Den lovbestemte fortrydelsesret på 14 dage, gælder fra datoen for aftalens indgåelse eller
fra datoen for modtagelsen af aftalens dokumenter, alt efter hvad der indtræffer først. 3) Når
de 14 dage er gået kan De annullere forsikringen, men De har ikke krav på at få præmien
refunderet.
Hvis De ønsker at anmode om en annullering, skal De kontakte Deres sælger/mægler, hvor De
har købt Selvrisikoforsikringen.
FORSIKRINGSSELSKABET FORTRYDELSESRET
Forsikringsselskabet er ikke forpligtet til at acceptere fornyelse af nogen forsikring, og kan til
enhver tid annullere en forsikring ved at give 14 dages skriftlig varsel, hvor der er en gyldig
grund til at gøre det. En opsigelse vil blive sendt til Dem på Deres sidst kendte adresse. Gyldige
grunde kan omfatte, men er ikke begrænset til:
a) Svigagtig adfærd b) Manglende betaling af præmie c) Truende adfærd eller misbrug d)
Manglende overholdelse af vilkår og betingelser i denne police
Forudsat præmien er blevet betalt fuldt ud, vil De, ved forsikringsselskabets annullering af
Deres forsikring, være berettiget til forholdsmæssig godtgørelse af præmien for den resterende

betalte periode.
DEFINITIONER Dette punkt indeholder forklaring på anvendte ord i forsikringsbetingelserne.
"Årlige maksimale beløb" betyder det maksimale beløb der kan udbetales i forsikringsperioden,
som det fremgår af Deres forsikringspolice.
”Erhvervsbrug” betyder forsikredes og eventuelle navngivne chaufførers anvendelse af
motorkøretøjer til erhvervsbrug, herunder at transport af varer.
"Forsikringspolicen" betyder en del af dette forsikringsdokument, og indeholder navnet på
forsikringstageren og giver oplysninger om dækningen af denne forsikring.
"Kommercielt brug" betyder forsikredes og eventuelle navngivne chaufførers anvendelse af
motorkøretøjer som taxa, limousine eller køreskolevogn eller som bliver brugt af fx sælgere,
der har brug -og ansvar for egen firmabil.
"Selvrisiko" betyder den andel af et erstatningsbeløb De selv skal betale i henhold til Deres
bilforsikring.
"Forsikringskrav" betyder et krav fra Dem, følgende en hændelse, der kunne give anledning til
et krav i henhold til forsikringen.
"Hændelse" betyder en skade indtruffet og anmeldt på Deres bilforsikring under den periode
hvor Deres Selvrisikoforsikring er i kraft.
"Bilforsikring" betyder kasko- og/eller ansvarsforsikring udstedt af en autoriseret og reguleret
Bil Forsikringsgiver til dig i forbindelse med køb og/eller registrering dit køretøj.
"Bilforsikringsselskab" betyder et autoriseret dansk bilforsikringsselskab.
"Motorkøretøj": betyder et af følgende som angivet på Deres forsikringspolice:
a) PRIVAT BIL: Køretøj der anvendes privat (ikke en invalidebil), og som er konstrueret til at
fragte ikke mere end 7 personer og deres ejendele, med Dem som retsmæssig ejer af bilen eller
har fået lov til at låne den.
b) FIRMABIL: Køretøj der anvendes som firmabil (ikke en invalidebil), og som er konstrueret til
at fragte ikke mere end 7 personer og deres ejendele, med Dem som retsmæssig ejer af bilen
eller har fået lov til at låne den.
"Navngivet chauffør” betyder bilist, der udover Dem, har tilladelse til at føre køretøjet i henhold
til Deres bilforsikring.

"Periode for Forsikring" betyder den gyldighedsperiode, følgende betalt forsikringspræmie som
anført i Deres forsikringspolice.
"Terrorisme" betyder enhver handling, herunder, men ikke begrænset til brug af magt eller vold
og / eller trusler herom, af en person eller gruppe (r) af personer, uanset om de handler alene
eller på vegne af eller i forbindelse med enhver organisation eller regering(er), begået af
politiske, religiøse, ideologiske eller etiske formål eller årsager, herunder den hensigt at påvirke
en regering og / eller for at sætte det offentlige, eller en hvilken som helst del af
offentligheden, i frygt.
"Karenstid" betyder de første 30 dage af denne forsikrings løbetid. Karenstiden gælder ikke, hvis
denne forsikringspolicen er en fornyelse hos Autorisk / Astrenska Insurance Limited, eller er
blevet købt inden for 30 dage efter Deres tilhørende bilforsikring hos Global Forsikring.
"Vi / Os / Vores" betyder Astrenska Insurance Limited.
"Deres / Dem / Forsikrede / Forsikringstager" betyder den person, hvis navn står øverst på
forsikringspolicen.
DÆKNINGEN
1. Dækning gives for opkrævet selvrisiko, som De er ansvarlig for efter godkendelse af
eventuelle tab, ødelæggelse af eller skade på Deres bil under Deres bilforsikring i forbindelse
med krav, der opstår som følge af skadestilfælde, brand, tyveri, eller hærværk. Hvor De var
skyld i hændelsen der fører til et skadekrav vil blive afgjort, når vi er i modtagelsen af forliget
brev fra Deres motor forsikringsselskab. For krav, hvor De anses enten delvist skyld eller ikke
skyld, hvis Deres overskydende ikke genvindes fra den tredje part inden for 6 måneder fra
skadedato.
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2. Dækningen vil først træde i kraft, når selvrisikobeløbet på Deres bilforsikring er overskredet,
og efter den godkendte skade er betalt.
3. Den maksimale udbetaling i henhold til denne forsikring vil være det årlige samlede loft, som
fremgår af Deres forsikringspolice. Når det årlige samlede loft er opbrugt, vil denne forsikring
blive annulleret automatisk, og De er derefter ansvarlig for alle eventuelle fremtidige
selvrisikobetalinger, som er defineret i Deres bilforsikring.
HVAD ER IKKE DÆKKET? (UNDTAGELSER)
1. Enhver skade der ikke dækkes af Deres bilforsikringspolice, eller som ikke overstiger

selvrisikobeløbet på denne.
2. Enhver skade der afvises i henhold til betingelserne i Deres bilforsikringspolice.
3. Enhver hændelse, der opstår i karensperioden.
4. Enhver skade der er opstået, hvor motorkøretøjer er blevet brugt til:
a) kommercielt brug, erhvervsbrug eller udlejning, medmindre køretøjet er registreret som
erhvervskøretøj eller taxa.
b) ethvert formål i forbindelse med automobilbranchen, eller
c) konkurrencer, forsøg (fx af hastighed), performance test, eller race, herunder offroad
arrangementer, hvad enten dette er mellem motorkøretøjer eller på anden måde, og uanset
om det sker på lukket eller privat bane/område, samt uanset enhver lovbestemt godkendelse
af en sådan begivenhed.
5. Ethvert skadekrav under Deres bilforsikringspolice, relateret til en skade som fandt sted
forud for forsikringsperioden for Deres selvrisikoforsikring.
6. Ethvert skadekrav meddelt til os mere end 31 dage efter godkendelse af Deres krav i
henhold til Deres bilforsikring.
7. Ethvert bidrag eller fradrag i afviklingen af Deres krav mod Deres bilforsikringsselskab end
den erklærede selvrisikoforsikring, som De er blevet gjort ansvarlig.
8. Ethvert skadekrav, der er blevet frafaldet eller tilbagebetalt.
9. Ethvert ansvar De accepterer skriftligt, med mindre De ville have været ansvarlig alligevel.
10. Ethvert skadekrav omhandlende reparation eller udskiftning af glas.
11. Ethvert skadekrav som følge af mekanisk eller elektrisk nedbrud, eller påfyldning af
forkert brændstof.
12. Ethvert skadekrav som følge af krig og / eller terrorisme. 13. Ethvert skadekrav som følge
af:
• stråling eller radioaktiv forurening fra ethvert nukleart brændsel eller fra ethvert nukleart
affald; eller
• radioaktive, giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber ved nukleart maskineri eller
enhver del af det.

BETINGELSER
1. Deres selvrisikoforsikring vil være gyldig så længe policen er i kraft, eller indtil Deres årlige
samlede erstatningsloft er opbrugt; hvad der kommer først.
2. Deres bilforsikring må være rettidigt betalt og gyldig på skadetidspunktet.
3. Navnet på den forsikrede under selvrisikoforsikringen, skal svare til navnet på den person
der er angivet på Deres bilforsikring.
4. I tilfælde af urigtige oplysninger eller fortielse fra Dem eller på Deres vegne, ved køb af,
eller for at få dækning fra denne forsikring, kan selskabet annullere policen med omgående
virkning, uden tilbagebetaling af forudbetalt præmie.
5. Forsikringsselskabet kan, efter udbetalt erstatning og for deres regning, søge at få
godtgjort en del af erstatningen hos evt. subsidiært dækkende forsikringsselskab, og i den
forbindelse oplyse Deres navn og policeoplysninger.
6. Såfremt De også er dækket af anden forsikring for selvrisiko i forbindelse med en anmeldt
og godkendt skade under denne Selvrisikoforsikring, betales forholdsmæssig andel af kravet.
7. De skal tage enhver rimelig foranstaltning, for at sikre denne forsikring imod tab eller
yderligere eksponering for tab i tilfælde af en opstået skade.
8. Dækningen der er beskrevet i nærværende forsikringsbetingelser, er kun gældende såfremt
De har overholdt vilkår og betingelser under Deres bilforsikringspolice samt alle vilkår og
betingelser under denne Selvrisikoforsikring, i det omfang de finder anvendelse.
9. Hvis De fremsætter et skadekrav i henhold til denne selvrisikoforsikring, der viser sig at
være falskt eller svigagtigt på nogen måde, vil policen omgående være ugyldig, og ethvert
skadekrav vil blive afvist.
10. Denne forsikring er kun gyldig, hvis de er dansk statsborger med registreret adresse i
Danmark.
11. De og enhver navngiven chauffør skal have gyldigt dansk kørekort, eller en fuldt anerkendt
international førerlicens.
12. Vi har ret til at henvende os til enhver tredjemand i forhold til en af Dem anmeldt skade.
ANMELDELSE AF SKADE
Alle erstatningskrav under Autorisk forsikringen anmeldes til den af forsikringsselskabet
godkendte lokale administrator, via www.autorisk.dk

Gå venligst ind på www.autorisk.dk/anmeld skade og følg anvisningerne, udfyld de
oplysninger der spørges til samt vedhæft (upload) den krævede dokumentation for opkrævet
selvrisiko fra dit bilforsikringsselskab.
Ved anmeldelse af erstatningskrav, vil du blive bedt om at oplyse en produktkode, som er:
20348
Vores skadebehandlingssystem er blevet specielt designet til at gøre det så hurtigt og effektivt
som muligt at behandle og håndtere Deres skade. De vil blive bedt om at oplyse:
• Reg.nr. på bilen.
• Kopi af opkrævning på selvrisiko
• Skadedato
Du kan med fordel blot notere reg.nr. og skade nr. på selve opkrævningen fra dit
forsikringsselskab.
AUTORISK afregner derefter DIREKTE til forsikringsselskabet.
Bemærk, er en skade anmeldt og kommunikeret omkring pr. post, vil tage længere tid at
afslutte end en online anmeldelse; særligt i de tilfælde hvor vi har brug for at skrive til Dem
igen, for at anmode om yderligere oplysninger vedr. skaden.
REKLAMATIONSPROCESS
Vi gør alt for at sikre, at De får en høj standard af service. Hvis De ikke er tilfreds med den
service De modtager, bør De i første omgang henvende Dem til AUTORISK
Mener De ikke ad den vej at kunne opnå det ønskede, kan De rette Deres forespørgsel / klage
til:
Angiv venligst alle oplysninger om Deres police, herunder policenummer, for at Deres
forespørgsel kan behandles hurtigst muligt.
Hvis Deres klage vedr. salget af Selvrisikoforsikringen eller et skadekrav på din police, ikke
kan løses ad ovennævnte vej, og inden afslutningen af næstkommende arbejdsdag, vil vi
videresende Deres sag til:
Astrenska Insurance Limited, Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London EC3A 7BU.
Såfremt De er uenig i afgørelsen af en skade, og retter en fornyet henvendelse til selskabet
ikke til et tilfredsstillende resultat, har De mulighed for at klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København K
Telefon: 33 15 89 00 mellem kl. 10-13.
Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt skema, som kan downloades fra
www.ankeforsikring.dk. Sammen med klageskemaet skal der betales et gebyr.
GARANTIORDNING
Astrenska Insurance Limited er medlem af ”Financial Services Compensation Scheme” (FSCS –
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DATABESKYTTELSE
Vi må gemme, bruge og behandle Deres personlige oplysninger, så vi kan:
•
•
•
•

administrere Deres police og yde den bedst mulige kundeservice
forny den police De har hos os, og holde vores oplysninger om Dem ajour
tilbyde andre produkter og serviceydelser, som måske er egnede for Dem
forebygge og opspore bedrageri og/eller hvidvaskning af penge eller lignende aktiviteter

I henhold til ”Data Protection Act of 1998” (den engelske registerlovgivning) har De ret til at få
en kopi af de oplysninger vi har om Dem, såfremt De anmoder herom, mod betaling af et gebyr.
De bedes underrette os hvis De mener, at nogle af de oplysninger vi har om Dem, ikke er
korrekte, så vi kan rette det. De oplysninger vi har om Dem, er fortrolige og vi må kun
videreformidle disse til en anden part med Deres samtykke og kun med det formål at kontakte
Dem angående andre produkter eller serviceydelser, eller såfremt loven kræver, at vi oplyser
Deres data til vores forsikringsagenter.
•

Forbehold for finansiel kriminalitet

Forsikringsselskabet er ikke forpligtet til at udbetale nogen erstatning, såfremt dette
vil medføre overtrædelse af den til enhver tid gældende lovgivning, et forbud eller
lignende.
I tilfælde af at en lovgivning, bekendtgørelse, et forbud eller lignende forhindrer eller
begrænser gyldigheden eller dækningsomfanget af Autorisk forsikringen, imens denne er i
kraft, har forsikringsselskabet ret til at annullere Policen med omgående virkning, enten ved
skriftlig henvendelse pr. e-mail eller pr. post til sidst kendte adresse på forsikringstageren.
I tilfælde af at Policen annulleres som følge af en lovgivning, et forbud eller lignende,
er Forsikrede ikke berettiget til tilbagebetaling af evt. forudbetalt præmie.
Af sikkerhedsmæssige årsager, og for at kvalitetssikre vores kundeservice, kan telefonsamtaler
blive optaget.

YDERLIGERE RETTIGHEDER FOR FORSIKRINGSGIVEREN
1) Forsikringsgiver vil så vidt muligt forsøge at undgå bedrageri med deres policer, for at deres
kunder ikke skal betale for andres uærlighed. Retten til skadedækning ophører, såfremt en
skadeanmeldelse under denne forsikring er urigtig eller misvisende, har til hensigt at vildlede
Forsikringsgiver, eller hvis vildledende eller bedrageriske udtalelser eller handlinger benyttes
for at opnå en dækning under selvrisikoforsikringen.
2) Forsikringsgiver har ret til tilbagebetaling af skadeudbetalinger og omkostninger som følge af
en ukorrekt skadeanmeldelse jf. pkt. 1).
3) Detaljer om Deres forsikring og enhver skade De har anmeldt, kan blive delt med andre
forsikringsselskaber, ligesom forsikringsgiver kan vælge at underrette politiet.

Selvrisiko Forsikring forsikringsbetingelser er gældende fra den 1. September 2018.

