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1. Et par ord til indledning 

Disse betingelser skal sammenholdes med 
din police og Fællesbetingelserne. 
 
Forsikring for ansvar ved anvendelse af trailer 
påhviler det trækkende køretøj.  
 

Denne forsikring dækker den trailer, som er 

anført i policen.  

 

Forsikringen består af kaskodækning.  

 

Den forsikringssum du har valgt for traileren, 

skal være den samlede værdi inkl. alt udstyr. 

Summen er noteret på din police. Den anførte 

forsikringssum er den maksimale erstatning, 

der kan komme til udbetaling i forbindelse 

med en kaskoskade. 

 

Forsikringen dækker dig som forsikringstager, 

og du skal være den registrerede ejer og/eller 

bruger. 

 

Ved salg af traileren er den nye ejer dækket, 

indtil en ny forsikring er oprettet, dog aldrig 

længere end en uge efter ejerskiftet. Den nye 

ejer hæfter for gældende selvrisiko. 

 

Forsikringen dækker i Europa og de lande 

uden for Europa, der er tilsluttet ”grønt kort”- 
ordningen. Information, om hvilke lande 

dækningen gælder i, kan findes på vores 

hjemmeside. 

2. Prisen for forsikringen 

Prisen på trailerforsikringen afhænger af en 

række forskellige faktorer, fx. din bopæl, 

trailermærke, model, årgang og pris. 

3. Selvrisiko 

Den aftalte selvrisiko fremgår af policen. 

Selvrisikoen gælder alle kaskoskader. 

 

4. Kaskoforsikring 

Kaskoforsikringen dækker, bortset fra de 

nævnte undtagelser under pkt.5, enhver 

skade på selve traileren og dens faste udstyr 

og indretning samt ved tyveri.  

 

Følgende udstyr til den forsikrede trailer er 

dækket, selvom det ikke er fastmonteret:  

 Presenning  
 Hardtop  

 
Det er en betingelse for erstatning for tyveri, 

at udstyret har været opbevaret i forsvarligt 

aflåst rum. 

5. Forsikringen dækker ikke 

 skade som følge af mangelfuld 
vedligeholdelse, fx. bremsevæske, 
nedslidte dæk eller manglende lys 

 skade som følge af fejl og mangler, der 
gjorde traileren uforsvarlig at benytte 

 skade sket, mens traileren er udlejet 
 skade der er forvoldt med vilje eller ved 

grov uagtsomhed 
 skade som følge af fabrikations- eller 

konstruktionsfejl 
 Skade, der alene opstår i og er begrænset 

til trailerens mekaniske eller elektriske 
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 

 skade på grund af fejl i forbindelse med 
behandling og bearbejdning, service og 
reparation 

 Skader, der opstår som følge af påvirkning 
af vejr og vind, fx tæring, rust og 
frostsprængning  

 skade, der skyldes slitage og/eller 
almindelig brug af traileren, fx. stenslag i 
lak, ridser o.lign. 

 hærværk på trailer, der befinder sig på 
arbejdsplads/byggeplads 

 skade på gods eller andet, der 
transporteres med eller ved hjælp af 
traileren.  
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6. Regres 

Vi har ret til at kræve et betalt 

erstatningsbeløb refunderet af dig, hvis vi har 

måttet erstatte en skade, der ikke er dækket 

af forsikringen.  

 

Vi kan kræve en udbetalt erstatning 

tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for 

skaden efter Færdselslovens §104 , og som 

har forvoldt skaden med forsæt. Er skaden 

forvoldt ved uagtsomhed, kan vi kun kræve 

tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan 

betegnes som grov hensynsløshed, jf. 

Færdselslovens §108, stk.2. 

 

Har vi betalt en kaskoskade forvoldt af 

tredjemand, kan vi i de fleste tilfælde kræve 

erstatningsbeløbet refunderet fra 

skadevolderen eller fra dennes 

ansvarsforsikring. 

7. Motorløb m.v. 

Forsikringen dækker, når traileren anvendes 

til orienterings-, pålideligheds- eller 

økonomiløb samt rallies eller træning hertil, 

når kørslen foregår i Danmark, og 

Justitsministeriet har givet tilladelse (hvis det 

kræves), og alle løbsregler overholdes. 

Denne type kørsel er dog ikke dækket på 

bane eller andet afspærret område. 

Terrænkørsel er ikke dækket.  

 

Forsikringen dækker også øvelseskørsel 

(manøvre el.lign.) på steder, der er afspærret 

til formålet og godkendt af politiet. Kørslen 

skal være under instruktion af godkendt 

kørelærer eller motororganisation. 

8. Erstatningsopgørelse 

Erstatning for kaskoskade er enten en 

reparation eller et kontantbeløb.  

 

Vi betaler en forsvarlig reparation/udskiftning 

af de skadede dele.  

 

En reparation må ikke påbegyndes uden 

aftale med os/vores taksator.  

 

Ved reparation sættes traileren i samme 

stand som umiddelbart før skaden. Vi er 

berettiget til at anvise reparatør og leverandør 

af reservedele. En evt. forringelse af 

trailerens handelsværdi berettiger ikke til 

erstatning ud over reparationen. 

 

Hvis det er nødvendigt at udskifte slidte eller 

tærede dele for at kunne foretage reparation, 

betales disse dele af dig, hvis udskiftningen 

indebærer en forbedring af traileren.  

 

Er traileren totalskadet, stjålet eller kan/skal 

den af anden grund ikke repareres, erstattes 

skaden med et kontantbeløb. Erstatningen 

fastsættes til det beløb en trailer af samme 

mærke og type, samt af tilsvarende alder og 

stand, vil kunne anskaffes for mod kontant 

betaling. Den skadede trailer tilfalder os.  

 

Er skaden sket efter, at traileren er overladt til 

reparatør – og kan denne ikke dokumentere 

at være uden skyld i skaden – skal 

reparationer, der kan udføres på den 

pågældendes værksted, erstattes med 

nettopriser. Skader, som reparatøren normalt 

lader udføre på andet værksted, erstattes 

med det beløb reparatøren normalt betaler for 

sådanne reparationer.  

9. Transportomkostninger 

Efter en skade, som er dækket af 

kaskoforsikringen, betales for nødvendige 

transportomkostninger til nærmeste 

autoriserede værksted.  

Genfindes traileren efter et tyveri, betales 

transport til hjemadresse eller til værksted.  

 

Transport, der kan dækkes af anden 

forsikring, abonnement el.lign., betales ikke. 

10. Kørsel i udlandet  

I lande, hvor der er truffet aftale om ”grønt 
kort”-ordning eller anden international aftale, 
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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.  

 

Bemærk, at ”grønt kort” maksimalt har en 
gyldighedsperiode på 12 måneder. ”Grønt 
kort” er et bevis på, at bilen har en gyldig 
ansvarsforsikring i de lande, som omfattes af 

ordningen.  

 

”Rødt kort” er en del af kaskoforsikringen – 

og gælder derfor kun, hvis du har 

kaskoforsikring for traileren. Kortet giver ret til 

redningshjælp i Europa.  

 

Redningsforsikringen gælder for trailer 

efterspændt en bil til persontransport med en 

tilladt totalvægt på indtil 3½ tons. Der gælder 

ingen selvrisiko. 

 

De fuldstændige betingelser, der er ens i alle 

forsikringsselskaber, fremgår af det røde kort. 

Kortet fås gratis hos os. Du kan også læse 

mere på www.sos.dk. 

 

 

 

 


