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Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er
indgået:
1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring.
2. Har du ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, men købt via telefon eller
internet (fjernsalg).
3. Er din forsikring blevet ændret, og du ønsker at fortryde ændringen.
Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens §34i og 34e.
Fortrydelsesfrist
Fortrydelsesfristen er altid 14 dage og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, jvf.
pkt. 1-3.
1.

Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af
følgende 2 tidspunkter:
a.
b.

2.

Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
a.
b.

3.

Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
Eller fra den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten
Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail

Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom
på, at det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes.

Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1 og først har modtaget
oplysningerne onsdag den 3, har du frist til og med onsdag den 17.
Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag,
er fristen først den følgende hverdag.
Hvordan fortryder du?
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os
besked enten pr. brev eller e-mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen
udløber, kan du sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.
Besked om fortrydelse skal sendes til: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9,
2450 København SV, e-mail: police@mondux.dk.
Personoplysninger mv.
Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være
oplysninger om navn, adresse, CPR-nummer og om dine forsikringer.
Hvis du ønsker at se disse oplysninger, skal du skrive til:
Mondux Assurance Agentur A/S
A. C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme
adresse. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold registreres centralt hos Mondux
Assurance Agentur A/S.
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1. Forsikringsselskab
Forsikringsselskabet er Gjensidige Forsikring, A. C. Meyers Vænge 9, DK-2450 København SV, CVR-nr.
33259247. Dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge, ORG-nr. 995568217 (herefter kaldet Selskabet).
Forsikringen administreres af Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV
(herefter kaldet Mondux), der er forsikringsagent for Selskabet. Mondux ejes 100 % af Selskabet og er
registreret i Forsikring og Pensions agentregister. Agentregisteret kan ses på www.forsikringogpension.dk.

2. Præmiebetaling
Er der valgt månedlig betaling vil første månedlige præmie, skadesforsikringsafgift og øvrige afgifter
forfalde til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier pr. den 1. i hver måned. Det er et
krav at opkrævningen tilmeldes til PBS, hvis der vælges månedlig betaling.
Er der valgt helårlig betaling vil første præmie, skadesforsikringsafgift og øvrige afgifter forfalde til
betaling, når forsikringen træder i kraft. De efterfølgende præmier forfalder til betaling ved forsikringens
fornyelse.
Betales senere præmier ikke efter 1. påkrav, sker der skriftlig påmindelse om præmiebetaling med
oplysning om retsvirkning af manglende præmiebetaling efter den i påmindelsen anførte tidsfrist. En sådan
påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter 1. påkrav. For så vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage
efter denne, bortfalder Selskabets erstatningspligt.
Selskabet er berettiget til sammen med præmien – og udover denne – at opkræve et administrationsgebyr
eller et opkrævningsgebyr. Betales præmien ikke rettidigt, således at Selskabet må erindre om betaling,
har Selskabet ret til at opkræve et gebyr.
Mondux Assurance Agentur A/S modtager provision for formidlingen og administrationen af denne forsikring.
Ønskes provisionen oplyst, kan denne oplyses af Mondux på tlf. nr. 70 27 27 27.

3. Indeksregulering
Præmien indeksreguleres hvert år på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Indeksreguleringen
sker på baggrund af det forrige års offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor, der
offentliggøres af Danmarks Statistik.
Hvis Danmarks Statistik ophører med at udgive nævnte lønindeks eller ændrer grundlaget for dets
udregning, har Selskabet ret til i stedet at indeksregulere efter et andet indeks fra Danmarks Statistik.
Selvrisikobeløb reguleres pr. 1. januar efter samme indeks som for præmien.
Erstatningsbeløb efter ansvarsdækningen bliver reguleret efter lov om Erstatningsansvar.
Selvrisiko på retshjælpsforsikringen indekseres ikke.

4. Ændring af forsikringsbetingelser og præmie
Præmie og forsikringsbetingelser kan ikke ændres det første forsikringsår efter indgåelse af aftalen, dog
kan Mondux Assurance Agentur A/S ændre forsikringsbetingelserne og/eller præmie med 1 måneds varsel til
en hovedforfaldsdag.

5. Flytning og ændring af risiko
I tilfælde af, at forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl, eller der sker forandring i den i
policen beskrevne risiko – f.eks. køretøjets hjemsted, anvendelse, vægt, ændring i HK – skal der straks ske
anmeldelse til Selskabet.
Er der givet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, eller er underretning om ændrede forhold ikke
meddelt og dette har medført, at der er betalt mindre i præmie, end der skulle være betalt, udreder
Selskabet i skadetilfælde kun erstatning i det forhold, hvori den betalte præmie står til den præmie, der
skulle have været erlagt.

6. Afhændelse af køretøjet
Sælges bilen ophører forsikringen. Forsikringen dækker dog den nye ejer i op til 21 dage efter ejerskiftet.
Det påhviler forsikringstageren straks at underrette Selskabet om et salg.
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7. Opsigelse
Forsikringen er tegnet for 1-årige perioder, og forsikringen fortsætter, indtil den af en af parterne skriftligt
opsiges med mindst 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag.
Efter enhver anmeldt skade er begge parter berettiget til indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller
efter afvisning af skaden skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel.
Forsikringstager kan, mod et gebyr på kr. 50,-, vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløb af en
kalendermåned. Såfremt forsikringen opsiges indenfor det første forsikringsår, udgør gebyret kr. 500,-.
Er der givet urigtige oplysninger ved forsikringens tegning, har Selskabet ret til enhver tid at opsige
forsikringen med 14 dages varsel.

8. Skadeanmeldelse
I skadetilfælde skal der hurtigst muligt rekvireres en anmeldelsesblanket på www.Mondux.dk eller hos
Mondux Assurance Agentur A/S, telefon 70 27 27 27. Efter endt udfyldelse skal anmeldelsen omgående
returneres til Mondux Assurance Agentur A/S. Hærværk, tyveri og forsøg på tyveri skal tillige omgående
anmeldes til politiet.
Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om det indtrufne tilfælde. Forsikringstageren
må ikke uden Selskabets samtykke træffe aftale om erstatningskrav eller udførelse af reparationer.
Mondux anviser, så vidt muligt, ved reparation til en AutoBranchen Danmark forhandler.

9. Skadebehandler
Mondux Assurance Agentur A/S
A. C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

10. Sikrede personer.
Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der i forsikringstagerens interesse og med hans billigelse
benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det.
Policen dækker dog subsidiært, når køretøjet er overladt til virksomheder for reparation, service og
lignende., idet ansvars- og kaskoskader kun dækkes i det omfang kørslen, parkeringen, opbevaringen
el.lign. foregår i forsikringstagerens interesse, og der ikke er tegnet forsikring herfor.
Ved afhændelse af køretøjet er den nye ejer i 21 dage efter ejerskifte dækket af forsikringen i samme
omfang som forsikringstageren, dog kun for så vidt risikoen ikke er dækket ved en af den nye ejer tegnet
forsikring.
Hvis forsikringstageren ikke kan få erstatning som følge af en dækningsundtagelse, kan en anden
rettighedshaver (fx panthaver eller leasinggiver) heller ikke få erstatning. Forsikringsaftalelovens § 54 er
herved fraveget.

11. Forsikringen dækker ikke
Tyveri af brændstof.
Skade eller ansvar for skade opstået under terrænkørsel, nationale orienteringsløb og økonomi løb (exkl.
baneløb m.v., jf. pkt. c) er dækket under forudsætning af:
1.
2.
3.

at kørslen foregår i Danmark
at Justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, samt
at de foreskrevne regler overholdes.

Skade eller ansvar for skade opstået:
a.
b.
c.

ved udløsning af atomenergi,
under anvendelse af køretøjet i strid med justitsministeriet bestemmelser om udlejning uden fører,
under kapløb, væddeløb og/eller træning dertil samt enhver kørsel på bane eller andet til formålet
afspærret område, falder uden for forsikringens dækningsomfang, og er således ikke omfattet
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12. Selvrisiko
Forsikringen er påført en selvrisiko af enhver skade, Størrelsen af denne fremgår af policens forside. Ved en
kombineret ansvars- og kaskoskade opkræves selvrisikobeløbet kun én gang.
Selvrisiko udgør nedenstående:
Personer mellem 18-25 år:
Selvrisiko kr. 7.500
Personer over 25 år:
Selvrisiko kr. 5.000
Såfremt køretøjet bliver beskadiget ved udlån til anden fører end indregistreret forsikringstager/bruger, og
denne er under 25 år, er der dobbelt selvrisiko, min. kr. 10.000.
Betales selvrisikoen ikke senest 14 dage efter påkrav, forbeholder Selskabet sig ret til at opsige
kaskoforsikringen med 14 dages varsel.
12.1 Selvrisiko opkræves ikke ved:
1. Reparation af køretøjets frontrude i forbindelse med stenslag.

Særlige betingelser for ansvarsforsikringen – pkt.13-15
13. Geografisk område
Ansvarsforsikringen dækker i Europa samt i de lande, der er tilsluttet ”grønt-kort” ordningen. Forsikringen
dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i Færdselsloven.
I lande, med hvem ”grønt-kort” ordning eller anden international aftale er truffet, dækker forsikringen
efter det pågældende lands lovgivning – dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark.
I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark.
For samtlige motorkøretøjer gælder, at ansvarsforsikringen ikke dækker ansvar for skade på transporteret
gods, når skaden sker uden for Danmark.
Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på personligt rejsegods tilhørende andre end
forsikringstageren, brugeren eller føreren.
Selskabet er berettiget til at opkræve et gebyr i forbindelse med udstedelse af ”grønt-kort”.

14. Omfang
Forsikringen dækker med de i Færdselsloven fastsatte beløb sikredes erstatningsansvar for skade forvoldt
ved motorkøretøjets brug som køretøj.
De ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse med Selskabets billigelse pådragne omkostninger samt renter af
idømte erstatningsbeløb hørende under forsikringen betales af Selskabet, selv om dækningssummerne
derved overskrides. Endvidere dækkes ansvar for skade på forsikringstagerens person, når han ikke fører
køretøjet.
Ansvar for skade påført ting eller ejendom, som sikrede ejer, lejer, har til lån, opbevaring eller har i
varetægt af anden grund, er ikke dækket.

15. Hvad er ikke dækket af ansvarsforsikringen
1.
2.

Skader på tilkoblede køretøjer, for eksempel campingvogne og trailere.
Skader på transporteret gods, når skaden sker i udlandet. Dog dækkes ansvar for skader på andres
personlige rejsebagage.

Særlige betingelser for kaskoforsikringen – pkt. 16-22
16. Geografisk område
Kaskoforsikringen dækker i Europa, samt i de lande der er tilsluttet ”grønt-kort” ordningen.
Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende forsikring kun subsidiært.
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17. Omfang
Kaskoforsikringen dækker enhver skade, der påføres det sikrede køretøj. Ekstraudstyr, autoradioer, walkietalkies, biltelefoner, visir, spoilere og specialfælge der ikke er originaldele m.m., dækkes med maksimalt
DKK 30.000 pr. skadebegivenhed, med mindre disse er anført på policens forside, og der er beregnet
præmie herfor.

18. Nyværdierstatning
For personvogne – dog ikke leasede -, registreret til, og som udelukkende benyttes til privat kørsel, har
forsikringstageren i skadetilfældet ret til erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme
fabrikat, type og årgang, som den skaderamte, under forudsætning af:
1.
2.
3.

at skaden er indtruffet indenfor det første år efter første registrering,
at den skaderamte vogn er fabriksny ved nytegning af forsikringen og
at reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50 % af vognens nyværdi på skadetidspunktet.

19. Hvad er ikke dækket
Udenfor Selskabets erstatningspligt falder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skader forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed jf. forsikringsaftalelovens § 18.
Skade forvoldt, når bilens fører er påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf.
Forsikringsaftalelovens § 20.
Skade, der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis,
med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed.
Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission,
styretøj m.v.)
Skade, der påføres køretøjet eller dele heraf, under og i forbindelse med bearbejdning eller
behandling.
Skade som følge af kørsel uden vand eller olie – uanset om dette skyldes en påkørsel, samt skade som
følge af forkert påfyldning af væske eller andet drivmiddel.
Skade som følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning), eller forringelse af
køretøjet som følge af slitage, ridser, stenslag i lak og lignende.
Forsikringen dækker ikke skade der skyldes, at bilen er uforsvarlig eller ulovlig at benytte på grund af
ændringer eller fejl og mangler – eller der er lavet konstruktive ændringer som burde være registeret
hos Skat.
Skade eller tab, som hverken direkte eller indirekte, helt eller delvist, skyldes datoforekomsters
påvirkning af funktioner i anlæg, systemer eller kombinationer.
Denne undtagelse omfatter alle datoforekomster, uanset om der er tale om datoer i forbindelse med
årtusindskifte eller et hvilket som helst tidspunkt. Ved datoforekomster forstås enhver tidsangivelse,
der baserer sig på et kalendersystem, når tidsangivelsen fungerer som oplysning, kode, signal eller på
en hvilken som helst anden måde i et anlæg, system eller kombination heraf.
Ved anlæg forstås enhver maskine, produkt og enhver anden fysisk genstand eller gruppe af genstande,
uanset om de har karakter af fast ejendom eller løsøre, herunder – men ikke begrænset til – edbhardware, -software eller integreret elektronik (herunder mikroprocessorer og chips).

Ved system forstås enhver information, instruktion eller samling heraf og ethvert medium for
informationer, uanset om det er på edb, papir eller i form af stråler, bølger, fysiske påvirkninger,
kemiske processer eller andet af materiel eller immateriel karakter.
10. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre
naturkatastrofer. Forsikringen dækker heller ikke skade som er en direkte eller indirekte følge af krig,
krigslignende handlinger, terrorisme eller terrorlignede handlinger af enhver art uanset om der er tale
om handlinger udført at enkelte personer eller organisationer, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør
eller borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke
skyldes de nævnte forhold som nærmere eller fjernere årsag.
Har selskabet på andet grundlag end policen måtte betale en skade, der ikke er dækket af forsikringen, har
Selskabet regres ret for de afholdte udgifter.

20. Erstatning
Selskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb eller lade køretøjet reparere, i henhold
til de til enhver tid gældende toldregler og forordninger og lignende.
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1. Kontant erstatning:
Såfremt Selskabet afgør skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke
atter til stede inden 4 uger efter den dato, at Selskabet har modtaget skadeanmeldelse, ansættes
erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant
betaling.
2. Transportomkostninger:
Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste reparatør betales af Selskabet, såfremt
transporten på grund af beskadigelsen er nødvendig.
Mondux Assurance Agentur A/S har samarbejde med DK Assistance hvorfor de skal benyttes ved transport af
køretøjet. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri atter til stede inden fristen i pkt. 1, betaler
Selskabet ud over den af køretøjet evt. påførte skade tillige nødvendige omkostninger til transport af
køretøjet til dettes hjemsted. De nævnte transportudgifter er ikke dækket hvis udgiften er dækket gennem
anden forsikring, abonnement eller lignende.
3. Reparation:
Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise
reparatør. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel forringelse
af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes ikke.
Er skaden opstået mens køretøjet var overladt eller solgt til en reparatør eller forhandler jf. § 9, skal
reparationer som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som
udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb som reparatøren normalt betaler for sådan
reparation.

21. Merværdiafgift
Merværdiafgift i henhold til lov nr. 102 af 31/3 1967 med senere ændringer betales af Selskabet.
For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder, gælder dog følgende:
Benyttes sådant køretøj i den registrerede virksomhed, bæres merværdiafgiften endeligt af
forsikringstageren i det omfang, i hvilket denne efter de herom gældende regler har adgang til at medregne
beløbet i sin indgående merværdiafgift. Selskabet udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og
tilstiller forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning, hvorefter forsikringstageren er pligtig at
indbetale afgiften til Selskabet. Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften.

22. Redningsforsikring i udlandet
Hvis der tegnes kaskoforsikring er forsikringen udvidet med redningsforsikring under kørsel i udlandet i
henhold til det røde SOS kort. Det røde SOS kort kan downloades som mobilapplikation til en smartphone,
printes ud på www.sos.dk eller du kan skrive telefonnummeret ned og få hjælp, hvis du blot ringer til deres
alarmcentral.

Følgende dækninger gælder kun, hvis det fremgår af policen.
23. Førerpladsforsikring
Gælder kun hvis det fremgår af policen.

Forsikringen dækker
23.1 Ulykkestilfælde ved kørselsuheld
Forsikringen dækker legemsbeskadigelser, der opstår ved kørselsuheld, hvor ingen andre motordrevne
køretøjer er indblandet, og hvor den tilskadekomne er fører af den forsikrede bil.
23.2 Ind- og udstigning
Skader, der sker ved ind- og udstigning af bilen, betragtes også som kørselsuheld, og de er derfor dækket.

24. Forsikringen dækker ikke
24.1 Førerpladsforsikringen omfatter ikke ulykkestilfælde:
a. der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed.
b. hvis føreren var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende.
c. hvis føreren ikke havde lovbefalet kørekort, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes
manglende kørefærdighed.
d. når det er muligt at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder.
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e. skade som skyldes eller forværres af en allerede eksisterende sygdom, sygelig tilstand,
invaliditet, legemsfejl eller følger af lægelige indgreb eller behandlinger.
f. når skaden er sket under deltagelse i eller træning til motorløb af enhver art.
g. når skaden er sket, mens køretøjet:
1. benyttes uden forsikringstagerens viden og vilje.
2. benyttes til person- eller varetransport mod betaling.
3. er udlejet.
4. har været overgivet til salg, reparation, service, transport, opbevaring, parkering eller
lignende.

25. Erstatningens opgørelse
25.1 Grundlaget for opgørelsen.
Erstatningen for personskade bliver opgjort efter de gældende regler og satser i erstatningsansvarsloven
(EAL).
25.2 Førerpladsforsikringen giver erstatning til føreren af bilen, når denne er kommet til skade.
Hvis loven berettiger til det, kan førerpladsforsikringen yde erstatning for:
a. tabt arbejdsfortjeneste.
b. udgifter til læge, medicin og transport i forbindelse med behandling.
c. andet tab som følge af skaden.
d. svie og smerte.
e. varigt mén.
f. tab af erhvervsevne, når skaden har medført en varig nedsættelse af den forsikredes evne til at
skaffe sig indtægt med arbejde.
g. tab af forsørger samt begravelseshjælp. Erstatningen udbetales til ægtefælle eller samlever
samt til børn.
25.3 Hvis den tilskadekomne kan få erstatning fra arbejdsskadeforsikringen eller efter lov om erstatning til
skadelidte værnepligtige m.fl. bliver erstatningen herfra trukket fra i det erstatningsbeløb, som
førerpladsforsikringen giver.
Hvis den tilskadekomne kan få erstatning fra en ulykkesforsikring, bliver der ikke trukket i det beløb,
førerpladsforsikringen giver. Begge erstatninger udbetales altså fuldt ud.

26. Glasforsikring
Gælder kun hvis det fremgår af policen.

Forsikringen dækker
26.1 Glasforsikringen sikrer, at skaden ikke får indflydelse på præmietrinnet. Desuden opkræves ikke
selvrisiko (der gælder dog særlige regler ved udskiftning af forruden, se pkt. c nedenfor).
Dækningen omfatter følgende skadetyper anmeldt og dækket på kaskodækningen:
a. skader alene på køretøjets spejlglas samt spejlhuse, hvis glasset alene ikke kan udskiftes.
b. skader alene på køretøjets lygteglas samt lygtehuse, hvis glasset alene ikke kan udskiftes.
c. skader alene på køretøjets ruder. Ved udskiftning af forruden gælder dog en selvrisiko på 1.000 kr.

Generelle Betingelser
27. Regres
Selskabet har i henhold til de af Justitsministeriet fastsatte bestemmelser pligt til at gøre regres gældende
mod enhver, der efter færdselslovens § 108 stk. 2 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med
forsæt. Er skaden forvoldt ved grov uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og
omstændighederne i øvrigt, om Selskabet skal have regres og i bekræftende fald i hvilket omfang.
Køretøjet må ikke udlejes. Sker dette alligevel, er Selskabet forpligtiget til at kræve en skade refunderet
(gøre regres), hvis skaden har medført udgifter for Selskabet. Såfremt Selskabet i øvrigt har måttet udrede
erstatning for skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har Selskabet regres mod den for skaden
ansvarlige.
I tilfælde af udbetaling under denne police indtræder Selskabet i enhver rettighed, der tilkommer sikrede i
anledning af denne udbetaling.
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28. Hvis du er utilfreds med selskabet
28.1 Kontakt til selskabet
Hvis du er uenig i vores skadebehandling, afgørelser, policeudstedelse, præmieopkrævning eller andet, så
prøv i første omgang at kontakte den person eller den afdeling, der har behandlet din sag. Kan vi løse sagen
på den måde, vil det være nemmest og hurtigst for både dig og os.

28.2 Klageansvarlig enhed
Er du – efter at have drøftet problemet med os – fortsat ikke enig, kan du klage til vores klageansvarlige
enhed på e-mail eller brev. Du kan skrive til:
klage@mondux.dk
eller
Gjensidige Forsikring
Att.: Den klageansvarlige enhed
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

28.3 Ankenævnet for forsikring
Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du derefter mulighed for at klage til Ankenævnet for
Forsikring:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. +45 33 15 89 00 (kl. 10-13)
Du skal indsende klagen til Ankenævnet på et specielt skema. Samtidig betaler du et gebyr til Ankenævnet.
Klageskemaet kan du få hos os eller Ankenævnet eller hente på Ankenævnets hjemmeside
www.ankeforsikring.dk.
Du har også mulighed for at klage til Ankenævnet online via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
hjemmeside www.forbrug.dk.

29. Retshjælp
Hvis der er tegnet kaskoforsikring omfatter denne tillige retshjælpsforsikring for bilen. De fuldstændige
vilkår for retshjælpsforsikringen kan rekvireres hos Selskabet. Som hovedregel dækker denne forsikring ikke
erhvervsvirksomheder.
Retshjælpsdækningen erstatter omkostninger i forbindelse med private retstvister, hvor forsikringstager er
part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af den forsikrede bil.
Det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen.
Forsikringen dækker med indtil kr. 188.000 (indekseres ikke). Selvrisiko udgør 10% dog minimum kr. 3.900
(indeksreguleres ikke).
Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko.

30. Lovvalg og sprog
For forsikringen gælder dansk lovgivning. Tvister afgøres ved dansk domstol.
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