FORSIKRINGSBETINGELSER
AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE

Bilag 1.4

Forsikringsbetingelser nr. FPA1 – Nordania Leasing / Nordania Finans A/S,
(herefter samlet benævnt Nordania)
Aftalegrundlag
Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af den indgåede leasingaftale* med Nordania og disse
forsikringsbetingelser. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel
virksomhed.
Tilsyn
Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet.

Yderligere oplysninger
På forsikringsoplysningens hjemmeside, www.forsikringsoplysningen.dk, og på Ankenævnet for
Forsikrings hjemmeside, www.ankeforsikring.dk, er der redegjort for praksis på områder, der
erfaringsmæssigt giver anledning til spørgsmål.
På Trygs hjemmeside, www.tryg.dk, findes yderligere oplysninger om dækningerne på en
autoforsikring.
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1 Generelle betingelser
1.1 Hvem dækker forsikringen

-

Forsikringen dækker forsikringstageren*,
leasingtager*, der fremgår af leasingaftalen*, og
enhver, der lovligt benytter et forsikret køretøj*,
lader det benytte eller er fører af det.
På samme måde dækker forsikringen
virksomheder, der har fået et køretøj* overladt
til reparation, service eller lignende, dog ikke for
skade sket under kørsel, der ikke er i
forsikringstagerens interesse.
Virksomheder, der har et køretøj* i varetægt for
salg, transport eller kommission, dækkes ikke.
Sælges et køretøj*, er den nye ejer dækket af
en valgt ansvars- eller kasko- og brandforsikring
i indtil 3 uger efter ejerskiftet, medmindre der er
etableret ny forsikring for køretøjet*. Den nye
ejer hæfter for en eventuel selvrisiko på
forsikringen.

-

1.2 Hvor dækker forsikringen

-

Forsikringen dækker i Europa samt i de lande
uden for Europa, der er tilsluttet ”Grønt kort
ordningen*”, medmindre andet fremgår af
leasingaftalen*.

-

1.3 Forsikring i andet selskab
Er der etableret forsikring mod samme risiko i et
andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er etableret i
andet selskab, gælder samme forbehold for
nærværende forsikring, således at erstatningen i
det indbyrdes forhold mellem selskaberne
betales forholdsmæssigt.
Hvis der er etableret andre forsikringer for kørsel
i udlandet, dækker Trygs forsikring kun
subsidiært*.

1.4

Hvad dækker forsikringen
ikke

Forsikringen dækker ikke skade, som er en
direkte eller indirekte følge af:

-

jordskælv eller andre naturkatastro-fer
Krig, krigslignende forhold, oprør eller
borgerlige uroligheder
Udløsning af atomenergi eller radioaktive
kræfter
Kørselsuheld sket mens køretøjet* er
anmeldt som værende under stilstand*
Modifikationer eller andre ændringer af
køretøjet* i strid med leasing-aftalen*.

Kan forsikringstageren* godtgøre, at skaden
ikke er en direkte eller indirekte følge af disse
forhold, vil skaden dog være dækket.

1.5 Motorløb og øvelseskørsel
Kørsel under orienterings-, præcisions- og
økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket, hvis:
-

den foregår i Danmark, Sverige eller
Tyskland
myndighedernes tilladelse til det enkelte løb
foreligger, hvor dette kræves
de foreskrevne regler for løbet overholdes.

Øvelseskørsel (glatføre-, manøvre-, skolekørsel
og lignende) dækkes endvidere på arealer som
er godkendt af politiet og afspærret til formålet,
hvis kørslen foregår under instruktion af
godkendt kørelærer, motororganisation eller
tilsvarende sagkyndig.

1.6 VIP leasing*
For VIP Leasing* dækkes endvidere kørsel under
velgørenhedsarrangementer og Track Days på
arealer, som er godkendt af politiet og afspærret
til formålet. Der gælder derved en særlig
selvrisiko, jf. punkt 2.2.
Dækningen under velgørenhedsarrangementer
og Track Days forudsætter, at føreren er fyldt 25
år og at arrangementet anmeldes af
leasingtager* til Tryg mindst 3 dage før
arrangementet, og at Tryg bekræfter dækningen
inden arrangementets start.
Konkurrencekørsel, herunder enhver anden
kørsel på bane end den, der er nævnt ovenfor,
er ikke dækket.

2 Selvrisiko
2.1 Aftalt selvrisiko

De aftalte selvrisici fremgår af leasingaftalen* og
gælder ved enhver skade på det enkelte
køretøj*. Ved kombinerede ansvars- og kasko/brandskader gælder kun 1 x aftalt selvrisiko.
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Tryg behandler alle anmeldte skader uanset
selvrisiko.
Ved tyveri af køretøj*, der er forsynet med
godkendt, funktionsdygtigt sporingssystem
gøres selvrisiko ikke gældende.
Der er ingen selvrisiko ved skader, der alene er
dækket efter afsnit 6, Redning i udlandet.

2.2 Særlig selvrisiko
VIP leasing*
Ved selvstændig kørsel under
velgørenhedsarrangementer og Track Days (se
punkt 1.6) gælder en selvrisiko på 20% af
erstatningsbeløbet, dog mindst 50.000 kr.
For førere under 23 år gælder der en ekstra
selvrisiko på 5.000 kr. ud over den i VIP
Leasingaftalen aftalte selvrisiko.

Ved tyveri af biltilbehør, som ikke er monteret
på tidspunktet for tyveriet, gælder der en ekstra
selvrisiko svarende til den i VIP Leasingaftalen
aftalte selvrisiko.
Generelt
Selvrisiko på retshjælpsdækningen (se afsnit 5)
udgør 10%, dog mindst 2.500 kr.

2.3 Tilbagebetaling af selvrisiko
Hvis Tryg i forbindelse med en skade har lagt
selvrisikoen ud, har Tryg ret til at anmode
forsikringstageren* om straks at refundere
beløbet. Leasingtageren* er pligtig til at betale
selvrisikoen til forsikringstageren*.

3 Ansvar
Hvis denne dækning er valgt fremgår det af
leasingaftalen*.

3.1 Hvad dækker forsikringen
Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade,
der sker ved brug af et motordrevet køretøj*,
når det bruges af den personkreds, der er
dækket efter afsnit 1.1.
Der dækkes ikke skader, der opstår ved et
køretøjs brug som arbejdsredskab*.

3.2Hvad dækker forsikringen ikke
Ansvarsforsikringen dækker ikke
-

skader på ting eller ejendom, som tilhører
føreren, leasingtageren* eller virksomheder
helt eller delvist ejet af denne personkreds
skader på førerens person
skader på tilkoblet køretøj* eller
påhængsredskab
skader, der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport
skader, der er sket, mens et køretøj* har
været udlejet, medmindre det godtgøres, at
skadens indtræden eller omfang ikke
skyldes, at køretøjet* er udlejet i strid med
de bestemmelser, der er fastsat af
Transport- og Bygningsministeriet.

Skader, jf. punkt 3.2.d) er dog omfattet, hvis
leasing-tager* driver lovlig
vognmandsvirksomhed, og har de fornødne
tilladelser dertil. Det er endvidere en
forudsætning, at køretøjet* er registreret til
godstransport mod betaling. Skade på det
transporterede gods er ikke omfattet ved
international vejtransport.

3.3 Forsikringssummer
Forsikringen dækker i Danmark med de
summer, som er fastsat i Færdselsloven.
I lande, hvor der er truffet aftale om ”grønkort-ordning*” eller anden international aftale,
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.
De omkostninger, forsikringstageren* med Trygs
accept pådrager sig ved afgørelsen af et
erstatningsspørgsmål, betales af Tryg, selv om
dækningssummerne derved overskrides.
Ligeledes betales renter af idømte erstatningsbeløb, der hører under forsikringen.
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4 Kasko og brand
Hvis disse dækninger er valgt fremgår det af
leasingaftalen*

Forsikringen dækker sikredes udgifter til
anskaffelse af ny nøgle, samt udskiftning af
låsene.

4.1 Hvad dækker forsikringen

Der ydes ikke erstatning, hvis nøglerne er tabt
eller stjålet som følge af en forsætlig eller svigagtig handling eller bortkomst af nøgler som
følge af konfiskation udført af myndigheder.

En kombineret kasko- og brandforsikring
dækker, bortset fra de nævnte undtagelser,
enhver skade på, samt tyveri og røveri af, et
forsikret køretøj*.
Ud over selve køretøjet* omfatter dækningen
fast-monteret tilbehør samt højst 5 cd/dvd.
Afmonteret tilbehør, ikke-monteret tilbehør
samt værktøj er dækket, når det kun kan
anvendes i forbindelse med et køretøj*.
Det er en betingelse ved tyveri, at
genstandene opbevares i forsvarligt aflåst rum.

For dækningen gælder der ingen selvrisiko.
Erstatningen er begrænset til max. 6.000 kr.
pr. skade (inkl. moms)
Fejltankningsdækning
Denne dækning gælder, såfremt der sker
fejltankning på en forsikrede person- eller
varebil (egne varer).

Dækningen for tilbehør/ekstraudstyr
forudsætter, at dette fremgår af
leasingaftalen*.

Ved fejltankning menes tankning af forkert
brændstof og forsikringen dækker i denne forbindelse udgifter til tømning af bilens tank, oprensning af brændstofsystemet og udskiftning
af filtre.

Eftermonteret udstyr meddækkes i det omfang
værdien heraf ikke overstiger kr. 50.000
eksklusiv moms.

For dækningen gælder der ingen selvrisiko.
Erstatningen er begrænset til max. 6.000 kr.
pr. skade (inkl. moms)

Mobiltelefoner, mobile navigationsanlæg, andet
mobilt elektronisk udstyr samt brændstof og
andre væsker er ikke dækket.

4.1.1 Dækning af restkrav iht.
leasingaftale

Frontrudedækning (reparation)
Ved skade på frontruden dækkes reparation
heraf uden selvrisiko, under forudsætning af,
at det ikke er nødvendigt at skifte frontruden.

Ved totalskade dækker forsikringen
forsikringstagers* opgjorte krav mod
leasingtager* i henhold til den indgåede
leasingaftale*.

Skade på andet glas er ikke omfattet af denne
dækning.

4.1.2 Sporingssystem

Nøgledækning
Denne dækning gælder, såfremt leasingtager
(sikrede) får stjålet eller taber sine bilnøgler.
Sikrede skal være ejer eller registreret som
bruger af køretøjet og køretøjet skal være
indregistreret på danske nummerplader.

Såfremt det af leasingaftalen* fremgår, at der
er krav om installation af sporingssystem i
køretøjet*, er det en forudsætning for
tyveridækningen, at der på
gerningstidspunktet var installeret et
sporingssystem, der på installationstidspunktet
lever op til Forsikring & Pensions
kontrolordning og er registreret på
5

positivlisten, der fremgår at Forsikring &
Pensions hjemmeside.
Sporingssystemet skal på gerningstidspunktet
tillige være aktivt og tilsluttet døgnbemandet
kontrolcentral.

lade køretøjet reparere, se afsnit 4.3.1
erstatte den skete skade med
kontantbeløb.
Ved kontanterstatning fastsættes erstatningen
af forsikringstageren og Tryg i fællesskab.

4.2 Hvad dækker forsikringen
ikke
4.2.1 Generelle undtagelser
Kasko- og brandforsikringen dækker ikke:
skader, der alene opstår i og er begrænset
til de mekaniske, elektriske og/eller
elektroniske dele, medmindre skaden er
sket ved brand, eksplosion, lynnedslag,
tyveri, røveri og hærværk eller er sket
under transport på eller ved hjælp af andet
befordringsmiddel;
skader, der påføres et køretøj* eller dele af
det under eller i forbindelse med
behandling eller bearbejdning, medmindre
skaden skyldes kørsel i
forsikringstagerens* interesse eller brand;
skader, der er en følge af vejrligets
påvirkning (fx tæring, rust og
frostsprængning);
den forringelse af et køretøj*, der er en
følge af brug, herunder slitage, stenslag i
lak, ridser og lignende;
skader, der opstår som følge af kørsel uden
vand eller olie;
skader, der sker, mens køretøjet* er
udlejet.

4.2.2 Forsæt, alkohol, manglende
kørekort mv.

4.3.1 Reparation
Køretøjet* skal ved reparation sættes i samme
stand som før skaden. Kan skade på
køretøjets* ruder lovligt og forsvarligt
repareres, kan Tryg kræve, at ruden repareres
frem for en udskiftning.
Ved reparation, som udføres på et Trygreparations-værksted, vil værkstedet stille en
gratis lånebil til rådighed i den periode, som en
almindelig reparation vil vare efter Trygs
taksators vurdering. Lånebilen udlånes under
de for værkstedet gældende sædvanlige
betingelser. Der gælder en selvrisiko, som
leasingtager* kan fravælge mod ekstra
betaling.
Lånebilen stilles til fri rådighed for kørsel op til
100 km. pr. døgn. Kørsel derudover betales af
leasingtager* direkte til værkstedet. Udgiften
til brændstof dækkes ikke.
Gratis lånebil gælder alene ved reparation af
dækningsberettiget skade på kaskoforsikrede
personbiler. Dette gælder også, hvis det viser
sig at skaden er under selvrisikoen.
Ved valg af Tryg-reparationsværksted gives 3
års garanti på reparationen, hvis bilen er max.
6 år gammel og 2 års garanti, hvis bilen er
ældre.
Der ydes ikke erstatning for

Kasko- og brandforsikringen dækker ikke

-

-

-

-

skader, der sker, fordi køretøjets* fører er
påvirket af alkohol, narkotika eller lignende
jf. Forsikringsaftalelovens § 20
skader, der er forvoldt med forsæt eller
grov uagtsomhed jf. Forsikringsaftalelovens § 18
skader, der sker, mens køretøjet* føres af
en person, der ikke har lovbefalet kørekort,
medmindre det godtgøres, at skaden ikke
skyldes mangel på kørefærdighed.

Skade sket hos værksted eller forhandler:
Er skaden opstået, mens køretøjet* var
overladt eller solgt til reparatør eller
forhandler, erstattes efter følgende regler:
-

-

4.3 Hvad erstatter forsikringen
Tryg kan vælge at

forøgede udgifter ved reparation foretaget
uden for normal arbejdstid
forringelse af køretøjets* værdi som følge
af reparation

Reparationer, der kan udføres på den
pågældendes eget værksted eller andre
værksteder under samme ejerskab,
erstattes til nettopriser, dvs. uden avance.
Reparationer, der ikke kan udføres på den
pågældendes eget værksted, og derfor
udbedres på andre værksteder, erstattes
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-

med det beløb, den pågældende normalt
betaler for denne reparation.
Forhandleren eller reparatøren hæfter for
den aftalte selvrisiko, der er gældende for
køretøjet*.

4.3.2 Transportomkostninger
Tryg betaler nødvendige omkostninger til
transport af køretøjet* til nærmeste reparatør,
hvis skaden er dækket af forsikringen, og hvis
skaden nødvendiggør transport.

5 Retshjælp
Denne dækning gælder kun, hvis der er valgt
kaskodækning.
Retshjælpsforsikringen dækker sikredes
udgifter til sagsomkostninger ved tvister, der
angår personskade opstået ved kørsel med et
køretøj*, der er forsikret under denne
forsikring.
Det er en betingelse, at sikrede er part i sagen
i egenskab af ejer, bruger eller fører af det
forsikrede køretøj*, og at sagen kan indbringes
for en domstol eller en voldgiftsret.
Forsikringssummen udgør 125.000 kr.

Kommer køretøjet* til veje efter et tyveri eller
røveri, betaler Tryg nødvendige omkostninger
til at transportere køretøjet* til hjemstedet.
Transportomkostningerne er ikke dækket, hvis
de er dækket af en anden forsikring, et
abonnement eller lignende. Dette gælder også
transport, der er omfattet af Redning i
udlandet, se afsnit 6.

Forsikringsbetingelserne for
retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber,
og det er de til enhver tid gældende
forsikringsbetingelser, der lægges til grund for
dækningen.
Får du brug for forsikringen, skal du henvende
dig til en advokat, da det er en betingelse for
forsikringens dækning, at en advokat vil
påtage sig sagen, ligesom reglerne i
forbindelse med fri proces skal opfyldes.
Advokaten skal herefter – før yderligere skridt
foretages – indsende en nærmere redegørelse
om sagen til Tryg.
Der ydes ikke dækning for almindelig advokatrådgivning.

6 Redning i udlandet
Denne dækning gælder kun, hvis der er valgt
kaskodækning.
Forsikringen dækker visse omkostninger i
forbindelse med skade eller mekanisk svigt,
som sker under kørsel i udlandet.
Andre typer af køretøjer* end personbiler og
varevogne under 3,5 ton, motorcykler,
scootere og registrerings-pligtige knallerter,
samt påhængs- og campingvogne til køretøjer*
under 3,5 ton, er dog ikke omfattet.

Redningsforsikringens komplette betingelser og
dækningsområde findes på tryg.dk.
Fra tryg.dk kan betingelserne printes, så de
kan medbringes sammen med bilens
registreringsattest (del 1) ved kørsel i udlandet
Download evt. også Trygs app ”Tryg på rejse”.

7 Hvis skaden sker
7.1 Anmeldelse mv.
Skade eller uheld, der kan medføre
erstatningskrav, skal omgående anmeldes til
Tryg eller til Nordania Assistance, hvis denne
er indeholdt i leasingaftalen*.
Anmeldelsen skal indeholde så fyldige
oplysninger som muligt.

Ved tyveri af køretøjet* skal der omgående ske
anmeldelse til både Tryg og politiet.
Der må ikke træffes aftale om erstatning eller
udførelse af reparation uden Trygs samtykke.
Mindre reparationer kan dog sættes i gang,
hvis det vil være ulovligt at køre videre med
køretøjet*.
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7.2 Regres
Tryg kan kræve beløbet refunderet, hvis de har
måttet erstatte en skade, der ikke er dækket
af forsikringen, fx hvis et køretøj* har været
udlejet (se afsnit 3.2 e).
Tryg kan kræve en udbetalt erstatning
tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for en

8 Fællesbetingelser
8.1 Betaling af præmie
Præmien betales på de forfalds- eller
ændringsdatoer, som fremgår af
leasingaftalen*. I præmien er indeholdt alle
afgifter, fx skadeforsikringsafgift, statsafgift og
miljøbidrag.
Præmien opkræves af forsikringstageren* hos
leasingtageren* eller – efter aftale – på anden
måde. Leasingtageren* betaler alle udgifter
ved opkrævning og indbetaling af præmien.
Leasingtageren* er pligtig til at betale
præmien til forsikringstageren* i henhold til
bestemmelserne i leasingaftalen* indgået med
forsikringstageren*.

8.2 Indeksregulering
Præmien indeksreguleres en gang om året på
forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret.
Indeksregulering betragtes ikke som en
ændring af forsikringen.
Indeksregulering sker i takt med den årlige
udvikling i Lønindeks for den private sektor,
der offentliggøres af Danmarks Statistik.
Ophører udgivelsen af nævnte lønindeks eller
ændres grundlaget for dets udregning, er Tryg
berettiget til at anvende lignende indeks fra
Danmarks Statistik.

8.3 Forsikringens varighed og
opsigelse
Medmindre andet fremgår af leasingaftalen*,
gælder forsikringen for en periode på ét år og
forlænges løbende for yderligere ét år ad

skade efter Færdselslovens § 104, og som har
forvoldt skaden med forsæt.
Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan Tryg
kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden
kan betegnes som grov hensynsløshed, jf.
Færdselslovens § 108 stk. 2.

gangen, medmindre den skriftligt opsiges af
forsikringstageren* eller Tryg overfor
leasingtageren* med mindst én måneds varsel
til en forsikringsperiodes udløb.
Herudover er både forsikringstageren* og Tryg
overfor leasingtageren* berettiget til at opsige
forsikringen eller dele heraf med 14 dages
varsel fra tidspunktet for anmeldelsen af en
skade og indtil 1 måned efter skadens
afslutning.
Tryg er desuden berettiget til at opsige
forsikringen med mindst 14 dages varsel, hvis
et af de forsikrede køretøjer* ikke holdes
forsvarligt vedlige, eller forsikringstageren*
eller leasingtageren* nægter Tryg adgang til at
besigtige dem.
Leasingtageren* kan – uanset ovennævnte,
opsige dækningen for et køretøj til enhver tid
med 1 måneds varsel, til udgangen af en
måned.

8.4 Ændring af
forsikringsbetingelser og præmie
Tryg kan med 3 måneds varsel til en forfaldsdato ændre forsikringsdækning og/eller
præmie, medmindre andet fremgår af
leasingaftalen*.
Forsikringen fortsætter med den ændrede
dækning og/eller præmie, når leasingtageren*
betaler præmien for en ny forsikringsperiode.
Hvis præmien ikke betales, ophører
forsikringen fra ændringsdatoen.
Indeksregulering betragtes ikke som en
ændring af forsikringen.

__________________________________________________________________________________
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9 Uenighed, klage og
fortrydelsesret
9.1 Ankenævnet for Forsikring
Bliver forsikringstageren* eller leasingtageren*
uenig med Tryg om denne forsikring, og fører
en fornyet henvendelse ikke til et
tilfredsstillende resultat, kan leasingtagere*
der er forbrugere eller erhvervsdrivende der
har forbrugerlignende forhold, klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl. 10.00 – 13.00
Ankenævnet for Forsikring er et upartisk nævn.
I nævnet sidder repræsentanter for såvel
Forbrugerrådet som forsikringserhvervet.
Klagen til Ankenævnet skal indsendes på et
særligt skema, som kan rekvireres hos
Ankenævnet eller Tryg. Sammen med
klageskemaet skal klageren indsende et gebyr.
Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for
retten, afgøres disse efter dansk ret ved
danske domstole og efter retsplejelovens
regler om værneting.

9.2 Fortrydelsesret
Gælder kun for private forbrugerforsikringer
Private leasingtagere* har ret til at fortryde
køb af forsikringer.
Fortrydelsesfrist
Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og fristens
begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er
indgået.
1. Har leasingtager* mødt Trygs repræsentant,
da denne købte forsikringen, starter fristen på
det seneste af følgende tidspunkter:

a) Fra den dag, leasingtager* har fået besked
om, at denne har købt forsikringen.
b) Eller fra den dag, leasingtager* har fået
tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten.
2. Ved fjernsalg starter fristen på det seneste
af følgende tidspunkter:
a) Fra den dag, leasingtager* har fået besked
om, at denne har købt forsikringen.
b) Når leasingtager* har fået de oplysninger, vi
har pligt til at give leasingtager enten på papir
eller pr. e-mail.
Hvis leasingtageren* har fortrudt sit køb, skal
dette meddeles inden fristens udløb til:
Nordania
Birkerød Kongevej 25
3460 Birkerød
E-mail: nordania@nordania.dk
Betydning af at fortryde:
Hvis leasingtager* fortryder køb af forsikring,
bliver købet ophævet, og leasingtager* skal
ikke betale noget for forsikringen. Det betyder
også, at hvis der sker en skade, i perioden, fra
leasingtager* har købt forsikringen, til denne
fortryder, så er skaden ikke dækket af
forsikringen.
Har leasingtager* købt forsikringen ved
fjernsalg, kan leasingtager* ophæve købet,
hvis leasingtager* ikke har fået de øvrige
relevante oplysninger fra Nordania. Købet
bliver ophævet fra det tidspunkt, hvor
leasingtager* sender besked til Nordania om
ophævelsen. Leasingtager* skal dog betale for
forsikringen, indtil leasingtager* ophæver
købet, bortset fra de første 14 dage, som er
den almindelige fortrydelsesfrist.
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Ordforklaring
Forsikringstager
Nordania Leasing, division af Danske Bank A/S,
eller Nordania Finans A/S (i fællesskab i disse
forsikringsbetingelser benævnt Nordania), der
er leasinggiver på leasingaftalen* indgået med
leasingtager*. Nordania er tillige
forsikringstager* på forsikringer, der er
omfattet af en administrationsaftale med
leasingtagere*, der samtidigt via Nordania har
forsikret egne køretøjer* eller køretøjer* leaset
andet sted.
Grøn-kort-ordning
International aftale mellem bestemte lande,
hvor det grønne kort er dokumentation for, at
der foreligger lovpligtig ansvarsforsikring for
ejer/bruger under kørsel i udlandet. Ordningen
omfatter de lande, der fremgår af det grønne
kort.
Kortet kan rekvireres hos Tryg.
Køretøj
Ved køretøj menes der en enhed på hjul m.v.,
indrettet til brug for kørsel på vej.
Køretøjer omfatter således ikke enheder
indrettet til brug på skinner.
Køretøjet tilhører enten forsikringstageren*,
leasingtageren* eller anden part, som
forsikringstageren* eller leasingtageren* har
indgået aftale med.
Leasingaftale
Aftale imellem leasingtager* og Nordania om
brugsret til det leasede køretøj* mod betaling
af aftalt leasingydelse. Leasingaftalen
indeholder samtidig et afsnit om forsikring, der
er dokumentationen for forsikringsdækningen
af det forsikrede køretøj*, og sammen med
disse forsikringsbetingelser udgør
forsikringsaftalen. Administrationsaftaler med
leasingtagere*, der samtidigt via Nordania har
forsikret egne køretøjer* eller køretøjer* leaset
andet sted, sidestilles med leasingaftaler i
disse forsikringsbetingelser.

Leasingtager
Virksomhed eller privatperson, der har indgået
leasingaftale* og eller administrationsaftale
med Nordania.
Motordrevet køretøj
Ved et motordrevet køretøj*, menes der et
køretøj*, der er forsynet med motor som
drivkraft.
Subsidiær
Forsikringen dækker ikke, hvis andre
forsikringer, ordninger eller andet betaler
kravet.
VIP leasing
Leasingaftale*, herunder sæsonleasingaftale,
hvor det af leasingaftalen* fremgår, at det er
VIP leasing.
Arbejdsredskab
Ved et arbejdsredskab, menes et motordrevet
køretøj, som er forsynet med motor som
drivkraft og som kan anvendes såvel til
transport, som til at udføre en arbejdsopgave
fx truck, traktor, entreprenørmaskiner.
Forsikringen dækker kun det motoransvar,
som føreren jf. Færdselsloven, kan ifalde med
arbejdsredskabet under kørsel.
Stilstand
Ved stilstand menes den periode i leasingaftalen*, hvor det er aftalt at køretøjet* blot
opbevares af leasingtager* og ikke må
anvendes til kørsel.
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