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

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Motorkøretøjsforsikringen omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring samt førerulykkesforsikring. Du kan tilvælge kaskoforsikring og 
udvide dækningen mod skader på køretøjets glas.  

 

 

 

 

Hvad dækker den? 

Ansvarsforsikring 

✓ Ansvar efter færdselsloven for skade på 
personer og ting. 

✓ Skade på tredjemand forårsaget af 
anhængertræk, tilkoblede køretøjer, trailere 
og campingvogne. 
 
Førerulykkesforsikring 

✓ Skade på føreren af køretøjet ved 
færdselsuheld, hvor ingen andre 
motordrevne køretøjer er involveret. 
 
Kaskoforsikring (tilvalg) 
Forsikringen dækker skader på eller tab af dit 
køretøj, fx hvis det får en skade efter et 
færdselsuheld, hærværk eller bliver stjålet. 
 
Forsikringen omfatter også 
redningsforsikring i udlandet via SOS 
International A/S. 
 
Forsikringen inkluderer en GAP-dækning ved 
totalskader for køretøjer ejet af LeasePlan 
Danmark A/S eller administreret gennem et 
partner-program. Det betyder at erstatning 
ved totalskader som minimum vil svare til 
restgælden hos leasinggiver. 
 
Nødvendige omkostninger til transport til 
nærmeste reparatør i forbindelse med en 
skade eller til sikredes hjemsted i tilfælde af 
tyveri eller røveri. 
 
Glasdækning (tilvalg) 
Det er muligt at tilvælge udvidet dækning for 
skader på forrude og vinduesglas. 
 

 
 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 

Ansvarsforsikring 

 Skade på føreren af motorkøretøjet. 
 Skade på ting tilhørende forsikringstager, 

brugeren eller føreren af motorkøretøjet. 
 Skader på tilkoblede køretøjer, trailere og 

campingvogne. 
 

Førerulykkesforsikring 

 Skade hvor køretøjet benyttes uden 
forsikringstagerens viden og vilje. 
 
Kaskoforsikring (tilvalg) 
Skade der alene opstår og er begrænset til 
køretøjets mekaniske/elektroniske dele.  

 
Skade på vare- og lastbiler sket ved af- og 
pålæsning samt under kørsel med hævet 
tippelad eller ved fejlbetjening af tippelads 
anordningen. 

 
Skade opstået som følge af manglende vand, 
væsker olie eller brændstof. 

 
Skade på køretøjet forårsaget af 
transporterede varer. 

 
Skade som opstår som følge af slitage eller 
manglende vedligeholdelse. 

 

  

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

Generelt 

! Skader opstået mens køretøjet er anvendt til 
transport af passagerer mod betaling. 

! Skader, som opstår i forbindelse med 
motorløb eller øvelseskørsel, med mindre 
forudsætningerne i forsikringsbetingelserne 
er opfyldt. 
 
Ansvarsforsikring 

! Forsikringen kan kræve skader forvoldt med 
fortsæt eller ved grov hensynsløshed betalt af 
den ansvarlige. 

! Forsikringen kan kræve skader opstået mens 
motorkøretøjet er ulovligt udlejet uden fører 
betalt af den ansvarlige. 
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Førerulykkesforsikring 

! Skader hvor det er muligt for sikrede at få 
erstatning fra en ansvarsforsikring, 
arbejdsskadeforsikring eller tilsvarende 
forsikring/ordning. 

! Skader forvoldt med vilje eller ved grov 
uagtsomhed, eller mens føreren var påvirket 
af narkotika eller lignende.  

! Skader forvoldt, mens køretøjet benyttes til 
person- eller varetransport mod betaling eller 
er udlejet. 
 
Kaskoforsikring (tilvalg) 
Skader forvoldt med forsæt eller grov 
uagtsomhed. Dog friholdes  
forsikringstageren for krav i visse tilfælde 
som fremgår af forsikringsbetingelserne. 
 
Skader forvoldt mens køretøjet blev ført af en 
person der var påvirket af spiritus eller 
narkotika. Dog friholdes forsikringstageren 
for krav i visse tilfælde som fremgår af 
forsikringsbetingelserne. 

 

Hvor er jeg dækket? 

✓ Forsikringen dækker i Danmark og i udlandet, i de lande der er tilsluttet grønt kort ordningen. 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

Ved skader 

- Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang. 

- Du skal hurtigst muligt anmelde skaden til LeasePlan Skadeservice på 3673 8399, så vi kan registrere din skade og 
hjælpe med at finde et værksted. 

- Du skal kontakte LeasePlan Skadeservice inden bilen kommer på værksted.  

- Tyveri, røveri og hærværk skal hurtigst muligt anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket. 

Ved ændring 

- Hvis der sker en ændring der har en betydning for forsikringsforholdet, fx anvendelsen af motorkøretøjet, skal du 
straks give LeasePlan Danmark A/S besked. 

- Hvis køretøjet sælges eller afmeldes, skal dette straks meddeles til LeasePlan Danmark A/S. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Præmien betales forud, en gang månedligt, til LeasePlan Danmark A/S. Præmien opkræves sammen med leasingydelsen. 

 

 

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. 

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Forsikringen kan opsiges med mindst en måneds varsel til hovedforfald. Herudover kan forsikringen opsiges senest 14 

dage efter en skadesags afslutning med 14 dages varsel. 

 


