
 

  

 

Forsikringsbilag til bilforsikring via Jyske Finans 

Person- og varebiler (egne varer) 

 

Forsikringsformidler  

Jyske Finans A/S 

CVR 10157676 

 

Forsikringsgiver 

Tryg Forsikring A/S 

CVR 24260666 
 

Kontaktinfo 

Ved spørgsmål til forsikringen – kontakt Jyske Finans – tlf. 89894210 

Ved skade – kontakt Tryg – tlf. 70112020 
 

Dette forsikringsbilag har alene informationsværdi – og giver ingen rettigheder til 

indehaver – det er en forudsætning for forsikringsdækning, at der på skadetidspunktet 

foreligger en aktiv finansieringsaftale inkl. forsikring på køretøjet via Jyske Finans.  

 

Forsikringen dækker 

✓ Ansvar 

✓ Kasko 

 

Særlige fordele 

✓ Frontrudedækning 

✓ Fejltankning 

✓ Nøgledækning 

✓ Afleveringsdækning 

✓ Førstegangsydelsesdækning 

 

Bemærk 

Forsikringen undtager alle former for kurerkørsel, gods mod betaling eller hvad der kan 

sidestilles! 

 

Forsikringspræmie 

Præmien og evt. afgifter og bidrag opkræves og betales via finansieringsaftalen. 

 

Selvrisiko 

7.500 kr. 

Bemærk – skader under selvrisikobeløbet skadebehandles ikke på policen og skal således ikke 

anmeldes. 

 

GPS-krav 

• Personbiler 900.000 kr. i oprindelig nyværdi uanset handelsværdi (inkl. afgift) 

• Varebiler 500.000 kr. i oprindelig nyværdi uanset handelsværdi (inkl. afgift) 

 

I forbindelse med tyveri eller røveri af køretøjer, der er omfattet af ovenstående GPS-krav, er 

Tryg's erstatningspligt betinget af, at der er installeret en af Tryg-godkendt GPS-satellit-alarm i 

køretøjerne og at alarmen var aktiv samt tilsluttet en døgnbemandet kontrolcentral på 

gerningstidspunktet. Alarmsystemet skal være CE-godkendt og forsynet med back-up-batteri til 

mindst 12 timers funktion. 

Forsikringstager skal på Tryg's anmodning til enhver tid kunne oplyse, hvilken kontrolcentral 

systemet er tilknyttet. 

  



 

  

 

Særlige betingelser (i tillæg til forsikringsbetingelserne til autoforsikring nr. FPA1) 

For forsikringen gælder i øvrigt kaskoforsikringens betingelser i den udstrækning, de lader sig 

anvende. 

 

Frontrudedækning 

Dækker skader på frontrude med særlig selvrisiko. 

Bemærk – skader på andet glas – herunder lygteglas, glastag, soltag, spejle og lignende – er ikke 

omfattet af frontrudedækningen og skal anmeldes på kaskodækningen. 

 

Selvrisiko 

Ved reparation, hvor udskiftning ikke er nødvendig – 0 kr. 

Ved udskiftning af frontrude – 30% af skadeudgiften (uanset selvrisiko på kasko) 

 

Fejltankningsdækning 

Dækker fejltankning på person- og varebiler (egne varer). 

Ved fejltankning menes tankning af forkert brændstof – og forsikringen dækker i denne 

forbindelse udgifter til tømning af bilens tank, oprensning af brændstofsystemet og udskiftning af 

filtre. 

 

Selvrisiko – 0 kr. (erstatningen er dog begrænset til max. 6.000 kr. inkl. moms pr. skade) 

 

Nøgledækning 

Dækker tilfælde, hvor sikredes bilnøgler bliver stjålet eller tabt.                                                                      

Sikrede skal være ejer eller registreret som bruger af køretøjet og køretøjet skal være 

indregistreret på danske nummerplader.                 

Forsikringen dækker sikredes udgifter til anskaffelse af ny nøgle, samt udskiftning af låsene.                                                     

Der ydes ikke erstatning, hvis nøglerne er tabt eller stjålet som følge af en forsætlig eller svigagtig 

handling eller bortkomst af nøgler som følge af konfiskation udført af myndigheder.   

 

Selvrisiko – 0 kr. (erstatningen er dog begrænset til max. 6.000 kr. inkl. moms pr. skade) 

 

Afleveringsdækning 

Dækker person- og varebiler (egne varer), der er omfattet af kaskoforsikringen på policen fra 

første registreringsdato i min. 12 måneder fra første registreringsdato – til og med 5. år. For 

releasede køretøjer gælder, at der skal foreligge en tilstandsrapport for det brugte køretøj. 

 

Forsikringen dækker alene udefra kommende skader som følge af pludselige og uforudsete 

omstændigheder. 

Forsikringen dækker ikke skader sket over tid eller udviklet over en periode – som har været 

mulige af forudsige og dermed forebygge. 

 

Kun skader under 5.000 kr. pr. skade er omfattet af afleveringsdækningen – dvs. skader på 5.000 

kr. eller derover bliver automatisk anmeldt på kaskodækningen og skadebehandles derefter. 

 

Dækningen omfatter ikke indefra kommende skader eller udgifter forårsaget af eller ved; 

• almindeligt og forventeligt slid og ælde 

• husdyr 

• vejr, rust, fugt, tæring og korrosion eller tilsvarende 

• uautoriseret brug, underslæb, uautoriseret bortskaffelse eller svig 

• rengøring 

• mistede eller bortkomne genstande og køretøjstilbehør 

 

Skade skal anmeldes til Tryg inden og senest 14 dage efter aflevering og der skal foreligge 

dokumentation i form af evt. tilstandsrapport udfærdiget af en neutral part. 

 

Selvrisiko på afleveringsdækningen Jf. kaskoforsikringens selvrisiko (pr. køretøjsaflevering) 

Max.erstatning  25.000 kr. (pr. køretøjsaflevering) 



 

  

 

Førstegangsydelsesdækning 

Forsikringen dækker førstegangsydelsen på leasingaftalen, hvis der i forbindelse med et tyveri 

eller totalskade af køretøjet udbetales kontanterstatning.  

Erstatningen kommer kun til udbetaling, såfremt leasingtager indgår ny leasingaftale med 

forsikringsformidler inkl. forsikring, hvor forsikringsformidler måtte vælge at opkræve 

førstegangsydelse ved indgåelse af en ny leasingkontrakt. 

Der kan aldrig erstattes mere end den førstegangsydelse, der kræves for en ny leasingaftale – 

og erstatning kan aldrig overstige den oprindelige førstegangsydelse. 

Erstatning kan max. udgøre 30.000 kr. 

 

Erstatningsgrundlag 

• År 1 100% erstatning 

• År 2 50% erstatning 

• År 3 25% erstatning 

 

Førstegangsydelsesdækningen ophører ved udgangen af leasingaftalens 3. år. 

 

Forsikringens løbetid og opsigelse og ændringer 

Forsikringen er en 1-årig forsikring, der automatisk fornyes for et år ad gangen. 

Opsigelse skal ske via forsikringsformidler. 

Der kan til enhver tid varsles ændringer i dækning, forsikringsydelse og selvrisiko – se i øvrigt 

gældende betingelser. 

 

Ophør 

Forsikringsaftalen ophører automatisk ved finansieringsaftalens udløb. 

 

Erstatningsudbetaling – selvrisiko og moms 

Ved totalskade dækket under denne forsikring sker erstatningsudbetalingen direkte til 

forsikringsformidler. 

Ved partiel skade dækket under denne forsikring sker erstatningsudbetalingen til reparatøren. 

Selvrisiko og moms håndteres jf. gældende police og betingelser. 

Hvis leasingtager en momsregistreret virksomhed, skal virksomheden betale moms af skader 

dækket af forsikringen, i det omfang momsen kan trækkes fra i virksomhedens momsregnskab. 

 

Regres 

Ved erstatning som følge af skader, der ikke er omfattet af forsikringen, har Tryg regresmulighed 

for udbetalte erstatningsbeløb hos sikrede. 

 

Forsikringsformidling 

Forsikringsformidleren tegner denne forsikring på vegne af Tryg – og kan opkræve gebyr herfor.  

  

Klagemuligheder 

Jyske Finans – tlf. 89894210 

 

Videregivelse af oplysninger 

Ved tegning af denne forsikring skal vi gøre opmærksom på, at vi sender oplysninger til Tryg –  

herunder CVR, navn/firmanavn og kontraktnr. – til brug for afregning af forsikringspræmie og i 

forbindelse med skadebehandling – for nærmere information vedrørende Tryg’s persondatapolitik, 

se venligst tryg.dk. 

 

Dette dokument forbedrer-, udvider- eller ændrer ikke dækningen på nævnte 

forsikringsaftale og police – nævnte oplysninger er generelle oplysninger.  

De nærmere betingelser for dækning og undtagelser fremgår af policen og af de for 

policen til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, der udleveres af 

forsikringsformidler ved indgåelse af forsikringsaftalen – eller ved forespørgsel ved 

forsikringsformidler. 


