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FT-nr. : 53070

Produkt : Bilforsikring

Når du køber en bilforsikring hos Alka, får du en police og forsikringsbetingelser. Af policen fremgår det hvilke dækninger, selvrisici og
summer, der gælder. Det fremgår også, om der er dækninger, du har fravalgt, og om der gælder særlige vilkår for din forsikring. Vær
opmærksom på, at dette faktaark giver dig et generelt overblik over bilforsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du de fulde
forsikringsbetingelser, der gælder for vores Bilforsikring (PE-07) på www.alka.dk/bilforsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
En bilforsikring dækker de skader bilen påfører personer og ting. Afhængigt af hvilke dækninger du køber, kan den blandt andet også
dække skader på selve bilen som følger uheld, tyveri og brand.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Ansvar:

Ansvar:

✓
✓






Personskader på passagerer og andre personer
Skader forvoldt på andres ting

Tilvalgsdækninger:
Kasko





Skader sket på bilen og tilbehør som følge af :
uheld
parkering
hærværk
tyveri eller tyveriforsøg
brand
Redningsforsikring uden for Danmark
Retshjælp

Delkasko



Skader som følge af brand
Tyveri af bilen samt skader på bilen som følge af
tyveri og tyveriforsøg

Friskade og værdiforringelse





Ingen selvrisiko ved følgende skadetyper:
Brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion
Tyveri, røveri, seriehærværk
Nedstyrtning af genstande på bilen
Reparation af forruden samt skader på øvrigt
glas i bilen
Halv selvrisiko ved udskiftning af forrude
Erstatning for værdiforringelse, hvis bilen bliver
repareret for over 25.000 kr.

Førerforsikring


Hvis føreren af bilen kommer til skade i
forbindelse med et færdselsuheld, erstatter vi
for:
Tabt arbejdsfortjeneste
Svie og smerte
Udgifter till læge, medicin og behandling
Varigt men
Erhvervsevnetab
Tab af forsørger

Vejhjælp i Danmark


Vejhjælpsassistancer i Danmark

Personskade på føreren af bilen
Skader på tilkoblet trailer, campingvogn m.m.
Skader på dyr eller ting der transporteres
Skader på førerens ting eller ejendom

Kasko og Delkasko:








Skader sket med forsæt eller grov uagtsomhed
Fabrikations- og konstruktionsfejl
Skader der opstår i bilens mekaniske, elektriske
eller elektroniske dele
Skader ved kørsel uden vand eller olie
Påfyldning af forkert væske eller brændstof
Skade i forbindelse med bearbejdning eller
behandling af bilen
Skader sket under motorløb, rally og
terrænkørsel

Førerforsikring:





Hvis færdselsuheld er forvoldt med forsæt eller
grov uagtsomhed
Hvis der er en ansvarlig skadevolder, eller der
sker udbetaling fra anden ansvarsforsikring
Hvis færdselsuheldet er sket under træning til
eller deltagelse i motorløb.
Hvis personskaden skyldes eller bliver forværret
af en eksisterende invaliditet, legemsfejl eller
sygdom

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
!

Maks. forsikringsdækning på 121 mio. kr. for
personskader og 24 mio. kr. for tingskader
(2018)

Tilvalgsdækninger



Værdiforringelse erstattes med op til 10.000 kr.
pr. skade. Udbetales dog ikke, hvis bilen er
leaset
Retshjælp dækker med op til 250.000 kr.

Hvor er jeg dækket?
✓
✓

Ansvarsdækningen dækker ansvarsskader i Danmark, og i de lande som er tilsluttet grønkortordningen
Kasko og delkaskodækningen dækker den forsikrede bil

Hvilke forpligtelser har jeg?
-

Du skal give samtykke til, at Alka må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan administrere
forsikringen

-

Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er korrekte

-

I skadetilfælde er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden

Du skal betale din forsikring til tiden
Du skal give os besked, hvis der fortages ændringer af bilens karosseri, motor eller hestekræfter
Du skal give os besked, hvis du eller anden fast bruger skifter bopæl, hvis det oplyste kilometerforbrug ændrer sig,
eller hvis bilen skifter anvendelse eller fast bruger

Hvis du får en skade, skal du anmelde det til Alka. Du skal samtidig give Alka de oplysninger, der er nødvendige for,
at vi kan behandle din anmeldelse

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Afhængig af din aftale med Alka, skal du betale din bilforsikring hver måned eller en gang om året. Alka opkræver
automatisk pengene.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan opsige forsikringen skriftligt til Alka med 1 måneds varsel til udløb af en kalendermåned.
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