Motorkøretøjsforsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Codan Forsikring A/S

FT-nr.: 52042

Produkt: Motorkøretøjsforsikring - Erhverv

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores motorkøretøjsforsikring. Du kan også se mere om forsikringen, vores generelle forbrugerorientering og
øvrige betingelser på codan.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du de samlede betingelser og policen, der til sammen udgør aftalen mellem os.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Motorkøretøjsforsikring på erhverv indeholder altid den lovpligtige ansvarsforsikring. Den kan du vælge at kombinere med en kaskodækning eller en
branddækning samt en række andre tilvalgsdækninger.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Generelt
Forsikringen kan tegnes med følgende dækninger:
– Ansvarsdækning, der dækker ansvar for skade på
tredjemands person eller ting.
– Kaskodækning, der dækker skade på køretøjet samt
tyveri
og røveri.
– Branddækning, der dækker skade ved brand,
lynnedslag og eksplosion.

Generelt
– Forsikringen dækker ikke skader, der alene sker i
motorkøretøjets mekaniske eller elektriske dele.
– Forsikringen dækker ikke skader, der er forvoldt forsætligt
eller groft uagtsomt.
– Forsikringen dækker ikke skader, der er forvoldt under
selvforskyldt beruselse.

Endvidere kan der tegnes en række tilvalgsdækninger.

Er der begrænsninger af
dækningen?
Generelt
– Skader sket under krig eller lignende tilstande.
– Skader sket i forbindelse med handling af fly.

Hvor er jeg dækket?
Det geografiske dækningsområde fremgår af policen.

Hvilke forpligtigelser har jeg?
– Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning.
– Du skal give besked, hvis der sker forandringer i risikoen.
– Når du modtager policen, skal du læse denne igennem og sikre, at denne er som aftalt.
– Du skal straks anmelde skader til os. Ved tyveri eller røveri skal anmeldelse tillige ske til politiet. Sker en tyverieller røveriskade i udlandet, skal du anmelde dette både til det lokale og det danske politi.
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen senest den dato, der fremgår af indbetalingskortet eller -meddelelsen. Betaling kan ske via indbetalingskort
eller ved en betalingsaftale. Herefter kan du betale forsikringen pr. måned, kvartal, halvår eller år.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker skader sket i forsikringstiden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
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Hvis forsikringen er tegnet som en etårig forsikring kan opsigelse ske skriftligt med en måneds varsel til hovedforfald.
Er forsikringen tegnet for en flerårig periode, kan opsigelse ske skriftlig med en måneds varsel til udløbet af den flerårige periode.
Varslet kan være længere end en måned, hvilket i så fald fremgår af policen. Opsiges forsikringen ikke med det nævnte varsel,
fortsætter forsikringen.

