
1

Knallertforsikring F
o

rsik
rin

g
sb

e
tin

g
e

lse
r



2



3

 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

AFSNIT 1 KNALLERTFORSIKRING FORSIKRINGENS OMFANG .........  

1.0 SIKREDE PERSONER ...............................................................  
2.0 DÆKNINGSOMRÅDE ..............................................................  
3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? ...............................................  
4.0 DÆKNINGSSUMMER ..............................................................  
5.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE? .........................................  
6.0 REGRES...............................................................................  
7.0 ANMELDELSE AF SKADE ..........................................................  

AFSNIT 2 GENERELT .....................................................................  

1.0 FORTRYDELSESFRIST ..............................................................  
2.0 HVORDAN FORTRYDER DU?.....................................................  
3.0 PRÆMIENS BETALING.............................................................  
4.0 PRÆMIE, FORSIKRINGSSSUMMER OG STEMPELAFGIFT...................  
5.0 ANDRE ÆNDRINGER AF PRÆMIE OG FORSIKRINGSVILKÅR ...............  
6.0 FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE ..................................  
7.0 KLAGER ..............................................................................  
8.0 LOVGIVNING........................................................................  
9.0 TILSYN OG GARANTIFOND .......................................................  
10.0 IKRAFTTRÆDEN ....................................................................  



4

 

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR 
KNALLERTFORSIKRING - KNA-1 

AFSNIT 1 KNALLERTFORSIKRING 
FORSIKRINGENS OMFANG

1.0 SIKREDE PERSONER 

1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig 
adkomst benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. 

1.2 Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, 
service o.l., er kun dækket for kørselsskader, når kørslen foregår 
i forsikringstagerens interesse.  

1.3 Skifter det forsikrede køretøj ejer, er den nye ejer dækket af 
forsikringen i 14 dage efter ejerskiftet i det omfang, den nye ejer 
ikke selv har tegnet anden forsikring. 

2.0 DÆKNINGSOMRÅDE 

2.1 Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor Europa, 
der er tilsluttet ”grøn-kort”-ordningen. 

2.2 Udlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan 
selskabet ændre eller opsige med 14 dages varsel, uden at dette 
får virkning for de øvrige dele af forsikringen. Er der tegnet anden 
forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring 
kun subsidiært. 

3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN? 

3.1 Forsikringen dækker den sikredes ansvar for skade forvoldt ved 
motorkøretøjets brug som køretøj. 

3.2 Skade eller ansvar for skade, som opstår under nationale 
orienterings-, pålideligheds- eller økonomiløb samt under rallies, 
er dækket under forudsætning af: 

a. at kørslen foregår i Danmark, 
b. at Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, 

hvis en sådan kræves, samt 
c. at de foreskrevne løbsregler overholdes. 

4.0 DÆKNINGSSUMMER 

4.1 Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i 
Færdselsloven. 

4.2 I lande, med hvem ”grøn-kort” –ordningen eller anden 
international aftale er truffet, dækker forsikringen efter det 
pågældende lands lovgivning – dog mindst med de summer, der 
gælder for kørsel i Danmark. 

4.3 I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder 
for kørsel i Danmark. 

4.4 Omkostninger pådraget med selskabets billigelse ved et 
erstatningsspørgsmåls afgørelse samt renter af idømte 
erstatningsbeløb, der henhører under forsikringen, udredes af 
selskabet, selvom dækningssummerne herved overskrides. 

5.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN IKKE? 

5.1 Forsikringen dækker ikke: 

a. skade på forsikringstagerens eller brugerens ting, 

b. skade på førerens person eller ting, 
c. skade på transporterede ting. 

5.2 Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade, som 
opstår under kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil samt 
enhver kørsel på bane eller på område, der er afspærret til 
formålet. 

5.3 Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået 
under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør og 
borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, medmindre 
det godtgøres, at skaden ikke skyldes anførte forhold som 
nærmere eller fjernere årsag. 

6.0 REGRES 

6.1 Selskabet har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis 
denne har forvoldt skaden med forsæt, jf. Færdselslovens 
bestemmelser herom. 

6.2 Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har selskabet kun regres, 
hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jf. 
Færdselslovens bestemmelser herom. 

6.3 Selskabet har regres mod den, der er ansvarlig for skaden, hvis 
selskabet har måttet betale en skade, der ikke er dækket af 
forsikringen. 

7.0 ANMELDELSE AF SKADE 

7.1 Sker der en skade, skal du snarest muligt anmelde skaden til 
selskabet. 

7.2 Erstatningspligt og erstatningskravets størrelse må ikke 
anerkendes uden selskabets samtykke.  

AFSNIT 2 GENERELT 

1.0 FORTRYDELSESFRIST 

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor 
du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog 
tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at 
forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået forsikrings-
betingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. modtager 
forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til og med 
mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, 
en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni, kan du vente til den 
følgende hverdag. 

2.0 HVORDAN FORTRYDER DU? 

Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette forsikrings-
selskabet om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning 
pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens 
udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, 
kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare 
postkvitteringen. 

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: 

PenSam Forsikring
Jørgen Knudsens Vej 2 
3520 Farum 
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3.0 PRÆMIENS BETALING 

3.1 Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og 
senere præmier på de i policen anførte forfaldsdage. 

3.2 Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. 

3.3 Betales præmier ikke efter påkrav, fremsender selskabet en 
rykkerskrivelse. Denne rykkerskrivelse indeholder oplysning om 
selskabets ret til at opsige forsikringen. For hver rykkerskrivelse, 
der må udsendes, opkræves gebyr. Gebyret indeksreguleres. 

Herudover er selskabet berettiget til at opkræve renter af det 
forfaldne beløb i henhold til renteloven. 

3.4 Hvis selskabet har udstedt en sådan påmindelse, er selskabet 
berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr. 

3.5 Selskabet er tilsluttet BS, hvorigennem betaling af præmie m.v. 
kan foretages. Nærmere oplysninger kan fås i dit pengeinstitut. 

4.0 PRÆMIE, FORSIKRINGSSSUMMER OG STEMPELAFGIFT 

4.1 Præmie, gebyrer, forsikringssummer og selvrisiko 
indeksreguleres. 

Forsikringssum for retshjælp indeksreguleres ikke. 

Indeksreguleringen sker i takt med ændringen i det lønindeks for 
den private sektor, som Danmarks Statistik offentliggør. 

Hvis udgivelsen af dette lønindeks ophører, kan selskabet 
fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der 
offentliggøres af Danmarks Statistik. 

De i pkt. 4.1 nævnte summer reguleres dog i henhold til 
Færdselslovens regler. 

4.2 Stempelafgiften og andre afgifter betales af forsikringstageren 
efter lovgivningens regler herom. 

5.0 ANDRE ÆNDRINGER AF PRÆMIE OG FORSIKRINGSVILKÅR 

Såfremt selskabet ønsker at foretage ændringer i forsikringsvilkår 
og præmie ud over de ændringer, der følger af pkt. 4.0, kan dette 
kun ske ved udløbet af en forsikringsperiode med respekt for det i 
pkt. 6.1 angivne opsigelsesvarsel. 

Såfremt ændringen sker i forbindelse med en skade, gælder pkt. 
6.3.

6.0 FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE 

6.1 Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og er fortløbende, 
indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med mindst 3 
måneders varsel til en hovedforfaldsdag, dog tidligst 1 år efter 
forsikringens ikrafttræden. 

6.2 Mod betaling af gebyr kan forsikringen opsiges med 30 dages 
varsel til udgangen af en kalendermåned. 

6.3 Efter enhver anmeldt skade - for hvilken der er tegnet forsikring - 
er såvel du som selskabet indtil 14 dage efter erstatningens 
betaling eller afvisning af skaden berettiget til skriftligt at opsige 
forsikringen med 14 dages varsel. 

6.4 Endvidere er selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 
14 dages skriftligt varsel, såfremt det forsikrede motorkøretøj ikke 
vedligeholdes forsvarligt, eller forsikringstageren nægter 
selskabets adgang til at besigtige det. 

6.5 Opsigelse af udlandsdækningen kan ske i henhold til det i afsnit 
1. pkt. 2.2 anførte.   

6.6 Såfremt selskabet på grund af forsikringens forløb, f.eks. ved 
præmierestance eller gentagne skadetilfælde stiller skærpede 
betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker 
der registrering i den del af Automobilforsikringsselskabernes 
Fællesregister for Motorkøretøjer, som vedrører forsikrings-
tagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan 
registrering gives forsikringstageren meddelelse herom med 
oplysning om klageadgang m.v. 

Registrering i det fælles register (D.F.I.M., Phillip Heymans Allé 
1, 2900 Hellerup - Tlf. 41 91 90 69) sker på grundlag af en 
tilladelse meddelt af Datatilsynet på en række vilkår.   

6.7 I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales betalt præmie for 
den tid, der ligger efter forsikringens ophør. 

7.0 KLAGER 

7.1 Er der opstået uoverensstemmelse mellem dig og selskabet om 
forsikringen, skal du altid først klage til PenSam Forsikring. Både 
du og PenSam Forsikring kan kræve, at sagen bliver forelagt for 
bestyrelsen. 

7.2 PenSam Forsikring er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som 
kan behandle klager over forsikringen. Du kan hente 
klageskemaet på ankenævnets hjemmeside 
www.ankeforsikring.dk, eller få det ved at kontakte PenSam 
Forsikring.

7.3 Du kan også søge en uoverensstemmelse løst ved domstolene 
efter dansk ret.  

7.4 Du kan finde hjælp til at klage i PenSam's klagevejledning, som 
du kan få tilsendt, eller finde på hjemmesiden www.pensam.dk. 

8.0 LOVGIVNING 

For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler samt 
Færdselsloven.  

9.0 TILSYN OG GARANTIFOND 

PenSam Forsikring er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 
110, 2100 København Ø, tlf. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk, 
og er tilsluttet garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 

10.0 IKRAFTTRÆDEN 

10.1 Betingelserne med dækningsskemaer er gældende fra 1. oktober 
2011.
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PenSam Forsikring A/S

Jørgen Knudsens Vej 2
3520 Farum
Telefon 44 39 39 39
forsikring@pensam.dk
www.pensam.dk/forsikring

CVR-nr. 17 11 81 88
Hejmsted Furesø, Danmark

39.15.711.1126
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