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Denne side er udelukkende til orientering om din forsikrings væsentligste indhold. Den samlede information om produktet 

forud for og efter aftaleindgåelse findes i andre dokumenter (dækfaktura og almindelige forsikringsbetingelser). For at få 

alle de nødvendige oplysninger bedes du læse alle dine dokumenter. 

Hvad er denne type forsikring? 
Det er en dækforsikring, som beskytter dig mod økonomiske udgifter forbundet med skader på eller tab af dit nyindkøbte dæk. 

  
 Hvad er forsikret? 

Hvilke risici er dækket? 

✓ Kontakt med kantstenen eller ethvert andet 

objekt, som forårsager skade, der gør det 

forsikrede dæk ubrugeligt (f.eks. søm, glas) 

✓ Et punkteret ("fladt") dæk 

✓ Hærværk 

Hvilke dæk kan blive forsikret? 

✓ Dæk til personbiler, motorcykler, 

transportvogne eller små busser på op til 7,5 

ton samt ATV'er (små terrængående køretøjer 

med brede hjul) 

✓ Nye dæk, som er købt hos den online 

dækforhandler, der har tilbudt dig forsikringen 

✓ Dæk til privat brug (ikke til kommercielle formål) 

Hvad vil blive refunderet? 

✓ Refusion af omkostningerne ved udskiftning af 

et tilsvarende dæk 

✓ Refusion af reparationsomkostninger i tilfælde 

af skader, der kan repareres 

 Hvad er ikke forsikret? 

 Tyveri af det forsikrede dæk eller køretøjet 

 Normalt slid eller overdrevet slid 

 Skader, som en tredjepart er ansvarlig for 

 Skader, der er påført forsætligt 

 Relaterede omkostninger, f.eks. omkostninger til 

bugsering eller fastgørelse 

 Omkostninger til dækket på den samme aksel, hvis 

dette ikke er forsikret eller beskadiget 

 Skader som følge af rallyer eller racerløb 

 Skader på et dæk med en slidbane på under 3 mm 

 Skader som følge af en færdselsulykke 

 Skader, der er forårsaget af en tredjepart, som følge af 

ukorrekt fastgørelse eller anvendelse af det forsikrede 

dæk 

 Er der nogle begrænsninger på dækning? 

! I tilfælde af en forsikringsbegivenhed med udskiftning af 

dæk fradrages en selvrisiko pr. forsikret dæk: 25 % i det 

første år og 50 % i det andet år efter købet af dækket. 

! Dækningen er begrænset til 300 € pr. dæk. 

 Hvor er jeg dækket? 

✓ Forsikringen dækker hændelser i Europa (i henhold til det internationale forsikringscertifikat "Grønt forsikringskort"). 

 Hvad er mine forpligtelser? 

- Du skal indberette skaden online inden for 10 dage og angive de nødvendige, fuldstændige og korrekte oplysninger. 

- I tilfælde af hærværk skal du straks anmelde det til politiet. 

- I tilfælde af en forsikringsbegivenhed med udskiftning af dæk skal du købe et nyt tilsvarende dæk hos den online 

dækforhandler, hvor du tilmeldte dig forsikringsdækningen. 

 Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Engangsforsikringspræmien på 3,90 € for den etårige aftale og de 7,50 € pr. dæk for den toårige aftale skal betales umiddelbart 

efter tilmelding til forsikringsdækning. Betalingen skal ske via en af de betalingsmetoder, som tilbydes af din online 

dækforhandler. 



  

 Hvornår begynder og ophører dækningen? 

Forsikringsdækningen begynder på datoen for købet af dækket, som det fremgår af fakturaen. Aftalens varighed er 12 måneder 

for den etårige aftale og 24 måneder for den toårige aftale. Forsikringsdækningen ophører før tid, når det beskadigede dæk 

bliver udskiftet, går tabt eller bliver totalskadet selv uden en forsikringsbegivenhed. 

 Hvordan kan jeg ophæve aftalen? 

Forsikringen ophører automatisk, uden der kræves opsigelsesvarsel, når aftalens enten 12 eller 24 måneders løbetid er gået. 

Du kan melde dig ud af forsikringen uden at angive nogen årsag inden for 14 dage efter tilmelding til forsikringsdækning. 



 
 Hvordan kan jeg ophæve aftalen? 

Forsikringen ophører automatisk, uden der kræves opsigelsesvarsel, når aftalens enten 12 eller 24 måneders løbetid er gået. 

Du kan melde dig ud af forsikringen uden at angive nogen årsag inden for 14 dage efter tilmelding til forsikringsdækning. 


