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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores afleveringsforsikring. De fuldstændige oplysninger om produktet findes i 
forsikringsbetingelserne, samt forsikringspolicen og den gældende leasingaftale.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forsikringen dækker visse former for skader på forsikredes leasede køretøj ved ophør af leasingaftalen. 

 

  

 

 

Hvad dækker den? 

✓ Skader på køretøjet som går ud over 
almindeligt slid og ælde i henhold til 
leasingaftalen. 

✓ Andre skader konstateret ved inspektion i 
forbindelse med returneringen af køretøjet. 

✓ Den samlede forsikringssum er op til kr. 
25.000 pr. forsikret køretøj. 

 
 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

Denne liste viser nogle eksempler på ting 
der ikke er dækket af forsikringen. Du 
skal være opmærksom på at den fulde 
liste fremgår af forsikringsbetingelserne. 

 Sikkerhedsmøtrikker til aluminiumsfælge 
 CD’er med software til 

navigationssystem og køretøjets 
brugermanual 

 nødudstyr bestående af lappeskum og 
luftkompressor, antenne, 
sikkerhedstrekant 

 løse tæpper 
 servicebog og certifikater vedrørende 

regelmæssige syn 
 sommerdæk, vinterdæk, nøgler og 

instruktions/servicebøger 
 Defekter som skyldes mangelfuld 

reparation i leasingaftalens løbetid, 
 Dele eller tilbehør som er mangelfuldt 

eller ikke opfylder originale 
specifikationer ved leasingaftalens 
begyndelse. 
 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

! Forsikringen dækker alene skader pr. 
køretøj der overstiger den aftalte selvrisiko 
(kr. 5.000) og dækker op til den aftalte 
forsikringssum. 
 

 

 

Hvor er jeg dækket? 

✓ Forsikringen dækker i Danmark.  

 

  



Dokument er udarbejdet af Euro Insurances DAC  baseret på et format udarbejdet af den Europæiske union, 2017 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

Ved skader 

- Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang. 
 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Præmien betales forud enten som et engangsbeløb eller hver måned de første 12 måneder efter ikrafttrædelsen. Præmien 

opkræves sammen med leasingydelsen af LeasePlan Danmark A/S. 

 

 

Hvornår går dækningen fra og til? 

Forsikringen træder i kraft fra den dato vi har aftalt og løber til den 31. december hvert år. Herefter løber den et år ad gangen 

indtil den opsiges. 

Dog ophører forsikringen på det tidligste af følgende tidspunkter: 

a) Det aftalte tidspunkt for forsikringens ophør, der er angivet i forsikringspolicen. 

b) Udløbet af leasingperioden for køretøjet. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du opsiger aftalen ved skriftligt at give meddelelse til forsikringsselskabet med 30 dages varsel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


