
Deklarationsvilkår for leasing 
 

 

1) Hvad bliver sikret 
Deklarationen sikrer leasinggiver ved: 

a) Skadetilfælde, som er dækningsberettiget under den 

tegnede forsikring, når erstatningsbeløbet ikke an-

vendes til køretøjets reparation 

b) Skadetilfælde, hvor leasingtagers ret til erstatning er 

helt eller delvis bortfaldet. 

c) Leasinggivers overtagelse af køretøjet med skader 

opstået forinden, og som ikke er anmeldt til forsik-

ringsselskabet af leasingtager 

d) Skadetilfælde, som er dækningsberettiget under den 

tegnede forsikring i 3 uger efter leasinggivers hjem-

tagelse af køretøjet, såfremt disse 3 uger ligger inden 

for de i pkt. 5.b nævnte 26 uger 

e) Beslaglæggelse af køretøjet i over 6 måneder som 

følge af strafbar handling, eller hvor køretøjet er kon-

fiskeret og ikke meldt frigivet inden 4 uger efter 

meddelelser herom er afgivet til selskabet, og forud-

sat kaskoforsikring er tegnet. Værdien opgøres efter 

udløb af frist og erstatning udbetales 

f) Bortkomst, når leasinggiver sandsynliggør, at køretø-

jet ikke befinder sig i det land, hvor det er indregi-

streret eller ikke befinder sig på en af leasinggiver i 

udlandet kendt adresse, uden at der er tale om tilfæl-

de omfattet af pkt. a. Det er en forudsætning for dæk-

ning, at kaskoforsikring er tegnet, og køretøjet ikke 

meldt fundet igen inden 4 uger efter meddelelsen til 

selskabet 

g) Køretøjet anses endvidere for bortkommet, når køre-

tøjet af dets bruger eller leasinggiver er meldt stjålet 

til politiet og ikke genfundet 6 måneder efter politi-

anmeldelsen. Det er en forudsætning for dækning, at 

kaskoforsikring er tegnet. 

 

2) Det er yderligere en betingelse for selskabets hæftelse, 

at: 
a) Leasinggiver, i de under pkt. 1 b., c.,  e., f. og g. 

nævnte tilfælde – hvor det er juridisk muligt og så-

fremt selskabet anmoder herom – først søger sit til-

godehavende inddrevet hos leasingtager 

b) Leasinggiver ikke er i ond tro vedrørende det reelle 

ejer/bruger forhold, jf. ’Registreringsbekendtgørelsen 

§7, stk. 3’. Såfremt leasinggiver er i ond tro, bliver 

der alene ydet dækning efter FAL’s regler om urigti-

ge oplysninger. 

 

 

3) Selskabets hæftelse 
 

Selskabets hæftelse opgøres således: 

a) Selskabet fastsætter erstatning på grundlag af  betin-

gelserne for den tegnede forsikring. Såfremt afreg-

ning af erstatningsbeløbet/hæftelsen sker senere end 

forfaldstidspunktet, tillægges det opgjorte beløb ren-

ter efter FAL’s bestemmelser 

b) Leasinggiver opgør sit tilgodehavende på grundlag af 

den med leasingtager indgåede kontrakt/aftale med 

tillæg af renter og alle tillæg som fastsat i den pågæl-

dende kontrakt/aftale for perioden indtil selskabets 

afregning 

(gældende alene for deklaration-R: Såfremt reparati-

onsomkostningerne overstiger dagsværdien eller lea-

singgivers tilgodehavende i hendhold til den indgåe-

de leasingkontrakt, er forsikringsselskabet kun for-

pligtet til at udbetale leasinggivers tilgodehavende, 

dog maks. dagsværdien) 

c) Hæftelsen fastsættes herefter til det mindste af de un-

der pkt. a. – b. opgjorte beløb 

d) Ud over den under pkt. c. nævnte hæftelse, hæfter 

selskabet for alle omkostninger ved inddrivelse af 

leasinggivers tilgodehavende, jf. pkt. 2, a., når disse 

er afholdt efter aftale med selskabet. 

e) For de under pkt. 1, a. – d. nævnte tilfælde, kan en 

eventuel selvrisiko i henhold til tegnet forsikring, ik-

ke gøres gældende overfor leasinggiver. 

f) For de under pkt. 1, e., f. og g. nævnte tilfælde gælder 

en selvrisiko pr. skadebegivenhed på 20% af erstat-

ningsbeløbet, dog mindst 20.000 kr. 

 

4) Deklarationens ikrafttræden 
a) Deklarationen træder i kraft, når den er elektronisk 

ekspederet fra leasinggiver. 

b) Pkt. 1.g. og selvrisikobeløbene nævnt i pkt. 3. f. glder 

for deklarationer som er elektronisk ekspederet fra 

leasinggiver efter den 1. april 2006 kl. 00:00:01. 

 

5) Deklarationens ophør 
Deklarationen ophører: 

a) Når selskabet, ved leasingforholdets ophør modtager, 

leasinggivers meddelelse herom 

b) 26 uger efter leasinggiver har modtaget selskabets 

meddelelse om den i henhold til forsikringsaftalen 

tegnede forsikrings ophør. Dog aldrig før forsikrin-

gens ophør 

c) 6 dage efter leasinggiver har modtaget selskabets 

meddelelse om, at selskabet ikke ønsker at overtage 

kaskoforsikringen. En sådan meddelelse skal frem-

sendes senest 4 uger efter selskabets hovedkontor har 

modtaget deklarationen 

d) Deklarationen ophører automatisk efter 10 år. Heref-

ter vil den dog kunne gentegnes mod nyt gebyr 

e) Hvis sletning af deklaration er sket ved fejl, vil denne 

kunne gentegnes uden nyt gebyr i tilfælde, hvor lea-

singgiver kan godtgøre fejlen. Gentegning uden ge-

byr skal ske senest 60 dage efter, at deklarationen er 

slettet ved en fejl. 
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