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Bilforsikring 
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: PenSam Forsikring A/S FT-nr.: 53053 Produkt: Bilforsikring 

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores bilforsikring. Du kan se mere om forsikringen og øvrige betingelser på pensam.dk.  
Hvis du indhenter et tilbud fra PenSam Forsikring, vil du også i tilbuddet samt i den medfølgende folder Værd at vide om forsikring kunne 
læse relevante informationer om din kommende forsikring.  
Vælger du at oprette en forsikring hos PenSam Forsikring, vil du i betingelserne og policen, der tilsammen udgør aftalen med PenSam 
Forsikring, kunne læse alle vilkår for din forsikringsaftale.  

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Forsikringen er en privat kasko-, brand og ansvarsforsikring for privatbil. 

Hvad dækker den? 
Kaskoforsikringen kan tegnes med Elitetrin eller 
med Trinregulering. 

Sum og erstatning 
PenSam Forsikring kan enten lade bilen reparere, 
erstatte den skete skade med et kontantbeløb eller 
foretage genanskaffelse. 

Bilen skal ved reparation sættes i samme stand som 
før skaden. 

Under visse forudsætninger ydes erstatning, hvis 
bilens handelsværdi er forringet efter reparation. 

Under visse forudsætninger ydes nyværdierstatning. 

Ansvarsforsikringen dækker personskader og tab af 
forsøger med de summer, der er fastsat i 
færdselsloven.  

Standarddækning 
 Ansvar – sikredes erstatningsansvar
 Førerulykkesforsikring
 Kasko inkl. brand:

- Glasskade
- Retshjælpsforsikring
- Redningsforsikring under kørsel i udlandet

Tilvalg til standarddækning 
 Autohjælp; du kan få hjælp, når bilen ikke kan

starte, bilnøglerne er væk, bilen punkterer m.m.
 Lånebil; dækker hvis din bil bliver totalskadet,

stjålet eller får en skade umiddelbart inden
planlagt ferie

 Ung Fører; du slipper for forhøjet selvrisiko, når
fører er under 26 år, når skaden sker 

 Parkeringsskade; nedsat selvrisiko ved
parkeringsskade, når bilen er lovligt parkeret

 Friskade; Indeholder bl.a. ingen selvrisiko ved
skader alene på bilens glas, skade på bilen ved
påkørsel af dyr, selvrisiko der opkræves på
husforsikring ifm. tyveri af ladeboks til hybrid- 
og elbil m.m., når Elitetrinforsikring er valgt.
Ved Trinreguleret forsikring gælder, at der ikke
rykkes et trin ned i tilsvarende situationer.

Hvad dækker den ikke? 
Nedenstående liste er eksempler. Se betingelserne 
for det fulde overblik over undtagelser. 

Generelt
Forsikringen dækker ikke skade, som er en direkte 
eller indirekte følge af: 

 Krigs-, jordskælvs- og atomskade
 Radioaktive kræfter
 Terrorhandlinger, Borgerlige uroligheder og

oprør 

Ansvarsforsikring 
 Skade på forsikringstagers/brugers ting
 Skade på førerens person eller ting
 Skade på tilkoblet køretøj
 Skade der er omfattet af fragtregler ved

international vejtransport 
 Skade på godstransport, der sker uden for

Danmark

Kasko inkl. brand 
 Skade forvoldt ved forsæt eller grov

uagtsomhed
 Skade forårsaget af selvforskyldt beruselse,

indtagelse af narkotika eller medicin, der gør
føreren ude af stand til at føre bil på
betryggende vis

 Dækker ikke skade sket, mens bilen er
udlejet, herunder privat udlejning

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen? 

! 17-årige med kørekort skal ved kørsel være
ledsaget af voksen med kørekort (kat. B).
Sker skaden, og er dette ikke er opfyldt,
gælder der særlige regler om fradrag i
erstatningen på kaskoskade

! Der gælder en forhøjet selvrisiko, når føreren
er under 26 år
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 Udvidet førerulykkesforsikring; omfatter bl.a.
dækning af varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste,
svie og smerte, erhvervsevnetab m.m.

! Erstatningen indskrænkes forholdsmæssigt
eller bortfalder, hvis der er dækning for
samme skade i andet selskab

Hvor er jeg dækket? 

 Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet Grønt Kort-ordningen
 Grønt kort-vilkårene kan rekvireres hos PenSam Forsikring

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Du har pligt til at betale præmien/forsikringen til tiden
- Du skal give PenSam Forsikring de korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen
- En skade, der kan medføre erstatningskrav, skal du straks melde til PenSam Forsikring

- Du må ikke uden samtykke fra PenSam Forsikring foretage reparation eller aftale om erstatning
- Du må ikke fjerne beskadigede genstande, før skadeopgørelsen er afsluttet
- Hvis PenSam beder om det, skal du udlevere en fortegnelse over det skaderamte

- Du har, så vidt det er dig muligt, pligt til at begrænse skadens omfang
- Du har pligt til at oplyse PenSam Forsikring om ændringer og/eller forhold, der har betydning for forsikringen

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

- Præmien skal betales ved forsikringens ikrafttræden

- Du kan vælge at betale via Betalingsservice, som vi kan tilmelde ved aftalens indgåelse eller få tilsendt et
indbetalingskort

- Præmien kan også tilmeldes betaling via MobilePay, når du via din udbyder af mobiltelefonabonnement er oprettet til
det

- Du kan betale årligt, halvårligt eller månedligt

Hvornår starter og slutter dækningen? 

- Dækningen træder i kraft fra den aftalte dato
- Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og løber, til en af parterne opsiger aftalen med 1 måneds varsel til den

årlige fornyelsesdato.
- Forsikringen dækker i 3 uger efter ejerskifte, hvis der ikke er tegnet anden forsikring

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

- Opsigelse af aftalen skal ske skriftlig til PenSam Forsikring

- Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned
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