Påhængsvogn
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskab: If Skadeforsikring

Produkt: Påhængsvognsforsikring

For fuldstændig information om forsikringens dækninger og begrænsninger henvises til forsikringsaftalen og vilkårene for din virksomhed.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen gælder for din påhængsvogn, fx din kærre eller dolly koblet til lastbil. I dette dokument beskrives de forskellige dækninger
nedenfor.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Standard

Standard

Skade på andres ting og/eller person

×

Skader på køretøjet

×

Skade på førerens person, bortset fra bestemmelserne
vedr. Øvelseskørsel

×

Skade på ting tilhørende forsikringstageren, bruger eller
fører.

×

Skade der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring,
rust og frostsprængning)

Retshjælp
Krisehjælp
Brand, lynnedslag og eksplosion
Indbrud og tyveri
Hærværk
Skader på egen påhængsvogn/dolly inklusive efterspændt sættevogn

Er der nogen begrænsninger i dækningen?
Forsikringen har blandt andet følgende begrænsninger:

Tillægsforsikringer
Bortkomst

!

Skader som følge af grov uagtsomhed eller forsæt

Afsavn

!

Skader sket under kørsel uden gyldigt kørekort

Maskinskade for specificeret udstyr

!

Kørsel i beruset tilstand

!

Skader ved deltagelse i eller træning til motorløb

!

Skader som skyldes trimmet/tunet køretøj

!

Skader som skyldes manglende vedligeholdelse og/eller
ordinær slitage

!

Skader på køretøjet under terrænkørsel

Hvor er jeg dækket?
Danmark +300km fra dansk landegrænse
Kan udvides til at gælde i Europa

Hvilke forpligtelser har jeg?
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Du er forpligtet til at opgive korrekt information om din virksomhed og brug av køretøj ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden er du forpligtet til at informere om ændring i risiko for eksempel: årlig kørelængde, ejer/bruger forhold, køretøj.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Første betaling
Forsikringen betales forud. Første betaling forfalder ved forsikringens ikrafttræden, og senere betaling til de anførte for-faldsdage.
Påkrav om betaling sendes til eller afleveres på den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse. If er berettiget til at opkræve
et gebyr til dækning af administrationsomkostninger af enhver art forbundet hermed.
Rettidig betalingsdag
Forsikringsaftalen skal betales senest på det tidspunkt der fremgår af den fremsendte faktura.
Manglende betaling
Hvis forsikringen ikke bliver betalt til tiden, sender If en betalingspåmindelse efter 14 dage. Er forsikringen ikke betalt 21 dage
efter betalingspåmindelsen, ophører forsikringen.
Hvis If har udsendt en påmindelse, er If berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder et år fra ikrafttrædelsesdatoen medmindre andet fremgår af policen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges i indtil 14 dage fra modtagelsen af nyt forsikringstilbud eller straks hvis den forsikrede interesse bortfalder.
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Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel forsikringstageren
som If berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.

