Førerulykkesforsikring
Tillæg til almindelige forsikringsvilkår nr. LPDK-2101
Afsnit B - ansvarsforsikring
1. Hvad er omfattet af førerulykkesforsikring?
Førerulykkesforsikringen dækker, når føreren ikke har mulighed for at få erstatning fra en
ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring eller tilsvarende forsikring/ordning.
1.1. Legemsbeskadigelser
Forsikringen dækker legemsbeskadigelser, der opstår ved kørselsuheld, hvor ingen andre
motordrevne køretøjer er indblandet, og hvor den tilskadekomne er fører af den forsikrede bil.
1.2. Ind- og udstigning af bilen
Skader, der sker ved ind- og udstigning af bilen, betragtes også som kørselsuheld og er derfor
dækket.
2. Forsikringen dækker ikke
Førerulykkesforsikringen omfatter ikke ulykkestilfælde,
2.1. der er forvoldt med vilje eller ved grov uagtsomhed
2.2. hvis føreren var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende
2.3. hvis føreren ikke havde kørekort
2.4. når det er muligt at få erstatning fra ansvarlig skadevolder
2.5. når skaden skyldes eller forværres af en allerede eksisterende sygdom, sygelig tilstand,
invaliditet, legemsfejl eller følger af lægelige indgreb eller behandlinger
2.6. når skaden er sket under deltagelse i eller træning til motorløb af enhver art
2.7. når skaden er sket, mens bilen
- benyttes uden forsikringstagerens viden og vilje
- benyttes til person- eller varetransport mod betaling
- er udlejet
- har været til salg, reparation, service, transport, opbevaring, parkering eller lignende.
3. Opgørelse af erstatningen
3.1. Grundlaget for opgørelsen
Erstatningen for personskade bliver opgjort efter gældende regler og satser i Lov om
erstatningsansvar.
3.2. Hvad kan man få erstatning for?
Førerulykkesforsikringen giver erstatning til føreren af bilen, når denne er kommet til skade.
Berettiger loven til det kan førerulykkesforsikringen yde erstatning for
- tabt arbejdsfortjeneste
- udgifter til læge, medicin og transport i forbindelse med behandling
- andet tab som følge af skaden
- svie- og smerte
- varigt mén, når den tilskadekomnes helbredstilstand er stationær
- tab af erhvervsevne, når skaden har medført varig nedsættelse af den forsikredes evne til at skaffe
sig indtægt ved arbejde. Tab af erhvervsevne vurderes, når helbredstilstanden er stationær
- tab af forsørger samt begravelseshjælp. Erstatning udbetales til ægtefælle eller samlever samt til
børn.
3.3. Fradrag i erstatningen
Kan den tilskadekomne få erstatning fra arbejdsskadeforsikringen, bliver erstatningen herfra fratrukket
erstatningsbeløbet fra førerulykkesforsikringen.
Der sker ikke reduktion for udbetalinger fra livs- eller ulykkesforsikringer.
4. Forsikringens ophør
Dækningen ophører ved bilens ejerskifte eller afmelding samt ved opsigelse af bilforsikringen.
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