
Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen 
der tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Veterankøretøjsforsikringen dækker den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skader forvoldt på andre 
personer og andre personers ting, når bilen er i brug som køretøj.  Forsikringen kan udvides med kasko- og autohjælpsforsikring. 

Hvad dækker den? 

Generelt 
Forsikringen dækker ansvaret for forsikringstagerens 
veterankøretøj, når køretøjet alene anvendes til hobby kørsel. 
Det fremgår af policen hvilket køretøj der er omfattet.  

Ansvarsforsikring 
Forsikringen dækker skader som du eller føreren af køretøjet, 
forvolder på andre personer eller andre personers ting i 
perioden 15. marts til 15. november, når køretøjet har været i 
brug som køretøj. Skader dækkes ud fra de i færdselsloven 
fastsatte summer. Passagerer i din bil er ligeledes dækket.  

TILVALG 

Kaskoforsikring 
Forsikringen dækker skader på køretøjet, samt tab af 
køretøjet ved tyveri og røveri i perioden 15. marts til 15. 
november.  

Autohjælp 
Forsikringen dækker hvis din bil f.eks. ikke kan starte, er 
punkteret, skal bugseres til værksted eller hvis din bil løber tør 
for brændstof.
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Hvad dækker den ikke? 
Ansvarsforsikring 
Forsikringen dækker ikke ansvar for skader sket i perioden 
16. november til 14. marts.
Derudover dækkes ikke skader på førerens person eller
dennes ting, skader på ting eller ejendom tilhørende
føreren, den faste bruger eller virksomheder der helt eller
delvist ejes af disse og skader på efterspændte
påhængskøretøjer.

TILVALG 
Kaskoforsikring 
Forsikringen dækker ikke skader opstået i og begrænset til  
mekaniske og elektriske dele, skader som skyldes slidtage, 
herunder ridser og stenslag i lakken, skader der skyldes 
vejr og vind som rust samt skader der sker ved kørsel uden 
vand eller olie. Derudover dækkes ikke skader som sker, 
hvor føreren ikke har lovmæssigt kørekort, hvor føreren er 
påvirket af alkohol eller hvor skaden forvoldes med vilje 
eller ved grov uagtsomhed.   

Er der nogen begrænsninger af 
dækningen?
Ansvarsforsikring 
Forsikringen dækker ansvar for skader i perioden 15. marts 
til 15. november. Forsikringen dækker med summer efter 
færdselsloven. 

TILVALG 

Kaskoforsikring 
Det er en forudsætning for dækning af køretøjet, at dette 
alene benyttes til hobbykørsel. Køretøjet må derfor ikke 
benyttes til daglig befordring, såsom kørsel til og fra 
arbejde, til indkøb eller til opfyldelse af andre almindelig og 
daglige transportbehov. I perioden fra 16. november til 14. 
marts dækkes alene skader som følge af brand, lynnedslag, 
eksplosion, tyveri, røveri eller hærværk. Det er en betingelse 
for dækning af køretøjet at, det er placeret udenfor 
færdselslovens område og i aflåst garage eller bygning.

Autohjælp 
Forsikringen dækker køretøjer med en tilladt totalvægt 
under 3.500 kg i Danmark og Europa (med undtagelse af 
Færøerne og Grønland). Assistancen i Danmark, 
transitruten E65 mellem Malmø og Ystad samt indtil 25 km. 
syd for den dansk/tyske grænse er dækket efter de danske 
betingelser. I udlandet er der dækning for redningshjælp på 
kaskoforsikrede køretøjervia det røde SOS forsikringskort.  



Hvor er du dækket? 

Hvilke forpligtelser har du? 

Hvordan opsiger du aftalen? 
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I Danmark og i lande tilsluttet grønt-kortordningen. Du kan kontakte Sønderjysk Forsikring for at få oplyst, hvilke lande der er omfattet 
og om det er en nødvendighed, at medbringe det grønne kort.

• Du skal kontakte os såfremt du skifter bopæl, hvis værdien af køretøjet ændrer sig, der anskaffes ekstraudstyr, ændrer
køretøjets anvendelse, eller hvis risikoen eller dagsværdien på anden måde ændres.

• Du skal sørge for at betale din forsikring rettidigt.
• Du skal forsøge at afværge skader. Sker der alligevel en skade, skal du forsøge at begrænse den mest muligt.
• Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt, ligesom tyveri, røveri og hærværk skal anmeldes til politiet.
• Ejerskifte skal skriftligt og hurtigst muligt meddeles Sønderjysk Forsikring.

Hvornår og hvordan betaler du? 
Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte 
betalingsdatoer. Forsikringen kan betales enten månedlig, kvartalsvis, halvårligt eller helårligt via indbetalingskort eller 
betalingsservice.
Månedsvis betaling forudsætter tilmelding til betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til? 
Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig, eller den dag køretøjet bliver indregistreret til Sønderjysk via 
SKAT. Forsikringen løber indtil hovedforfald, hvorefter den løber et år ad gangen, indtil enten du eller Sønderjysk 
Forsikring opsiger aftalen.

• Forsikringen kan gebyrfrit opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til forsikringens hovedforfald.
• Forsikringen kan også opsiges skriftligt med mindst en måneds varsel op til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af et mindre

gebyr.
• Opsiges forsikringen indenfor det første år, opkræves du et forhøjet gebyr.
• Forsikringen kan opsiges 14 dage efter udbetaling af erstatning eller afvisning af en skade.




