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Bilforsikring 

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: Sønderjysk Forsikring G/S                                                               Produkt: Bilforsikring  

 

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. De gældende vilkår og betingelser for forsikringen fremgår af 
andre dokumenter. Ved uoverensstemmelse mellem dette produktark og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, 
der er gældende. 

Forsikringsformidler Global Forsikring Agentur ApS 

 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Bilforsikringen indeholder den lovpligtige motoransvarsforsikring, denne kan kombineres med kaskoforsikring incl. SOS redning i udlandet 
(det røde kort), forsikringen kan tillige udvides med Global Assistance (vejhjælp i Danmark). 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den? 
Har du købt kasko dækning er alle dækning jf. 
Nedennævnte omfattet, har du derimod kun valgt 
den lovpligtige motoransvar er de øvrige dækninger 
ikke omfattet af forsikringen. 
 

 Motoransvar ( lovpligtigt ) 

 Kasko  
 SOS – rødt kort  

 Udvidet glas 
 Gratis stenslags reparation 

 Førerulykke 
Retshjælp 

 Fri km. og frit værkstedsvalg 
 
 

 

 

  
  

 

Hvad dækker den ikke? 
Der er nogle få undtagelser, listen er ikke 
udtømmende og vi henviser til 
forsikringsbetingelserne 

 Lånebil 
 Ikke fastmonteret udstyr  

 

 

 
 

  

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 
Der er nogle få undtagelser, listen er ikke 
udtømmende og vi henviser til 
forsikringsbetingelserne 

! Skade sket under udlejning af bilen 

! Skade sket hvis fører er påvirket af alkohol 
eller narkotika o.l. 

! Skade forvoldt ved forsæt og grov 
uagtsomhed 
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Hvor er jeg dækket? 

 Forsikringen dækker i Europa samt i de lande uden for Europa der er tilsluttet grønt kort ordningen.  

 

 

 

 Hvilke forpligtelser har jeg? 

- Når der sker en skade skal du hurtigst muligt anmelde skaden på www.globalforsikring.dk under « anmeld 
skade «  

- Ved tyveri og hærværk skal der straks ske anmeldelsen til politiet. 
 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du kan betale helårligt eller månedligt – ønsker du månedlig betaling gælder der et tillæg og forudsætter at 

forsikringen tilmeldes Betalingsservice. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen starter den dag som er aftalt – dog senest fra det tidspunkt hvor bilen er tilmeldt DMR (Digital 

Motorregister) Start dato fremgår tillige af din police. 

Forsikringen fornyes aut. pr. Hovedforfald, med mindre den forinden er blevet opsagt af dig som kunde eller os som 

forsikringsselskab – se tillige punktet – Hvordan opsiger jeg aftalen ?.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 

Du kan som privatforbruger vælge, at opsige din bilforsikring med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned, 

sker det indenfor det første år gælder der et opsigelsesgebyr på 500 kr., sker det efter det første år er det gratis. 

Efter en anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel efter skaden er afsluttet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalforsikring.dk/

