
 

Afleveringsforsikring 
 

Forsikringspolice 
 

 

Police nr.  LPINS LPDK D177 
 

Forsikringsselskab  Euro Insurances DAC (”LeasePlan Insurance”) 
 

Forsikringstagere  LeasePlan Danmark A/S og leasingtagere som 
medforsikringstagere, der har betalt den relevante præmie 
 

Leasinggiver  Sydbank Leasing 
 

Leasingtager/sikrede  [LPDK: Indsæt navn på Sydbank Leasings klient] 
 
 

Forsikringsagent  LeasePlan Danmark A/S, Midtager 20, 2605 Brøndby, 
Danmark, CVR-nr. 16227641, som registreret hos 
Finanstilsynet. Dokumentation for registreringen som 
forsikringsagent kan findes på Finanstilsynets hjemmeside: 
www.ftnet.dk 
 

Ikrafttræden  [LPDK: Indsæt dato for policens ikrafttræden] 
 

Forsikringsperiode  Fra [LPDK: Indsæt dato] 
til 31. december [LPDK: Indsæt årstal], kl. 23.59 
Forsikringen forlænges automatisk for et år ad gangen 
 
 

Hovedforfaldsdato  1. januar 
 

Gældende vilkår  Se vedhæftede forsikringsvilkår 
 

Selvrisiko pr. 
begivenhed 

 DKK 5.000 pr. forsikret køretøj 

 
Maksimal 
forsikringssum 

  
DKK 25.000 pr. forsikret køretøj 

 
Præmie 

  
DKK 2.500 – engangsbetaling 
 

http://www.ftnet.dk/
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GENERELLE FORSIKRINGSVILKÅR 

1. Indledning 
 
EURO INSURANCES DAC (”LeasePlan Insurance”), LeasePlan House, Ground Floor,  Central Park, 
Leopardstown, Dublin 18, Irland, udbyder bilforsikringer i EU-medlemsstater i henhold til reglerne om fri 
bevægelighed for tjenesteydelser. LeasePlan Insurance udøver denne virksomhed fra sit hovedsæde i 
Irland. 
 
LeasePlan Insurace er under tilsyn af den irske nationalbank (Central Bank of Ireland) og har tilladelse til 
at udøve virksomhed i Danmark. 

 
2. Dækning 

 
Disse Forsikringsvilkår dækker op til den Maksimale Forsikringssum, der er aftalt mellem Forsikringstager 
og Forsikringsselskabet i relation til: 
 

(i) skade på det forsikrede køretøj, som er fundet "uacceptabel" i henhold til retningslinjerne 
beskrevet i "Fair Wear & Tear Guidelines for Cars” og/eller ”Fair Wear & Tear Guidelines for 
Vans” (bilag), der er udleveret af forsikringsselskabet til leasingtager i henhold til den 
operationelle leasingaftale, og 

(ii) skade på det forsikrede køretøj, der er blevet konstateret ved inspektion af det forsikrede 
køretøj ved returneringen af det forsikrede køretøj til den sikrede ved leasingaftalens udløb. 

 
“Fair Wear & Tear Guidelines for Cars” og/eller ”Fair Wear & Tear Guidelines for Vans” (bilag) er 
vedhæftet som bilag I. 
 
ARTIKEL 7 (Undtagelser fra forsikringsdækning) indeholder undtagelser fra forsikringsdækningen. 

 
3. Definitioner: 

 
For nærværende forsikringsdækning gælder følgende definitioner: 

 
a) "Forsikringsselskab" betyder LeasePlan Insurance, indregistreret i Dublin, Irland, på adressen 

LeasePlan House, Ground Floor, Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, som registreret i 
det irske selskabsregister (Companies Registration Office in Ireland) under registreringsnummer 
222 618, og som er under tilsyn af den irske nationalbank (Central Bank of Ireland).  

 
b) "Forsikret køretøj" betyder et mekanisk, selvkørende motorkøretøj, der af forsikringsselskabet er 

accepteret som et forsikret køretøj, og for hvilket forsikringsdækning er ydet i forsikringsperioden. 
 

c) “Forsikringspræmie” betyder det beløb, som leasingtager er forpligtet til at betale til 
forsikringsselskabet i henhold til disse forsikringsvilkår.  

 
d) “Forsikringstagere” betyder de parter, som har indgået denne forsikringsaftale med 

forsikringsselskabet, og som er forpligtet til at betale forsikringspræmien til forsikringsselskabet. 
 

e) ”Sikrede” betyder den fysiske eller juridiske person, der er anført i forsikringspolicen. 
 

f) “Leasinggiver” betyder den fysiske eller juridiske person, der er anført i forsikringspolicen, og med 
hvem leasingtager har indgået en leasingaftale. 
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g) “Leasingtager” betyder leasinggivers leasingkunde, med hvem leasinggiver har indgået en 
leasingaftale. 
 

h) "Leasingaftale" betyder: 
 

i. en leasingaftale mellem leasinggiver og leasingtager som defineret i forsikringspolicen 
og/eller 
 

ii. en fleet management-aftale mellem Leaseplan Danmark A/S og leasinggiver som defineret i 
forsikringspolicen. 

 
i) “Forsikringsperiode” betyder varigheden af den periode, som forsikringen gælder med den i 

forsikringspolicen anførte ikrafttrædelsesdato.  
 

j) “Forsikringspolice” betyder det dokument, som udgør af del af disse forsikringsvilkår, hvori 
følgende blandt andet er specificeret: Forsikringstagere, Sikrede, Forsikringsperiode, 
Hovedforfaldsdato og andre for forsikringsdækningen gældende forhold.  

. 
k) “Mangelfuld reparation” betyder reparation af det forsikrede køretøjs karosseri (inklusive 

malerarbejde samt plast- og metalarbejde), som specificeret nedenfor: 
 

i. Metalarbejde 
 
• Enhver reparation som ikke er blevet udført i overensstemmelse med bilproducentens 

specifikationer 
• Ethvert svejsearbejde som ikke er gennemført i overensstemmelse med bilproducentens 

originale specifikationer 
• Karosseripaneler og –plader (repareret eller udskiftet) som ikke er tilpasset korrekt 

og/eller udført i overensstemmelse med bilproducentens originale specifikationer 
• Reparationer af karosseriet, der ikke er udført i overensstemmelse med bilproducentens 

originale specifikationer 
• Enhver brug af tætningsmaterialer der ikke er udført i overensstemmelse med 

bilproducentens originale specifikationer 
 

ii. Reparation af plastikkomponenter 
• Enhver reparation af plastikkomponenter som ikke er udført i overensstemmelse med 

bilproducentens originale specifikationer 
 

iii. Malerarbejde 
• Malerarbejde, som ikke er udført i overensstemmelse med bilproducentens originale 

specifikationer 
• Enhver brug af maling, der ikke har resulteret i en ensartet finish i forhold til resten af 

køretøjet og som fremviser urenheder eller fejl. 
• Utilfredsstillende resultat efter brug af anti-rustmidler 

 
 

4. Forsikringens formål 
 

Disse forsikringsvilkår yder dækning, op til den maksimale forsikringssum aftalt mellem forsikringstager og 
forsikringsselskaber, for: 
 

(i) skade på det forsikrede køretøj som er fundet ”uacceptabel” i retningslinjerne beskrevet i "Fair 
Wear & Tear Guidelines for Cars” og/eller ”Fair Wear & Tear Guidelines for Vans” (bilag), der 
er udleveret af forsikringsselskabet til leasingtager i henhold til den operationelle leasingaftale, 
og 

(ii) skade på det forsikrede køretøj, der konstateres ved inspektion i forbindelse med returnering 
af køretøjet ved leasingaftalens udløb.  
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“Fair Wear & Tear Guidelines for Cars” og/eller ”Fair Wear & Tear Guidelines for Vans” (bilag) er 
vedhæftet som Bilag I.  
 
ARTIKEL 7 (Undtagelser fra Forsikringsdækning) indeholder undtagelser fra forsikringsdækningen. 

 
5. Geografisk område 
 
Forsikringsdækningen omfatter alene køretøjer, der permanent opholder sig og bliver repareret i 
Danmark, medmindre andet er skriftligt aftalt med forsikringsselskabet.   
 
 
6. Maksimal forsikringssum 
 
Beløbsgrænsen for forsikringsselskabets ansvar for ethvert krav under disse forsikringsvilkår er det 
maksimumbeløb, der er aftalt mellem forsikringstager og forsikringsselskabet på tidspunktet for indgåelse 
af aftalen om forsikringsdækningen, og som er anført i forsikringspolicen. 
 
 
7. Undtagelser fra forsikringsdækningen 
 
Forsikringsdækningen under disse forsikringsvilkår omfatter ikke følgende (som konstateret ved 
inspektion af det forsikrede køretøj ved leasingaftalens udløb): 
 

 
• Sikkerhedsmøtrikker til aluminiumsfælge 
• Sikkerhedsveste 
• CD'er med software til navigationssystem og køretøjets brugermanual 
• Nødudstyr bestående af lappeskum kit (instant tyre puncture sealant) og luftkompressor, 

såfremt dette udstyr var udleveret til leasingtager 
• Antenne 
• Cigarettænder 
• Løse tæpper 
• Sikkerhedstrekant 
• Servicebog og certifikater vedrørende regelmæssige syn 
• Sommerdæk 
• Vinterdæk 
• Nøgler 
• Instruktion/Servicebøger 
 

Defekter som skyldes mangelfuld reparation, der er opstået i leasingaftalens løbetid; 
 
Enhver del eller tilbehør, som mangler, eller som ikke opfylder de originale specifikationer på tidspunktet 
for udleveringen af det forsikrede køretøj ved leasingaftalens begyndelse. 
 
 
8. Erklæringer 
 

LeasePlan Danmark A/S, som tegner forsikringen, erklærer:   

• Opgørelse af den samlede flåde er registreret, opdateret og indsendt til 
forsikringsselskabet. 

 
9. Ikrafttræden og varighed af forsikringsdækning 
 
Forsikringsdækningen i henhold til denne forsikring træder i forhold til hvert enkelt køretøj i kraft på 
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tidspunktet for forsikringsselskabets accept og ophører på det tidligste af følgende tidspunkter:  
 

(a) ved forsikringsperiodens ophør som anført i forsikringspolicen, eller 
(b) ved udløbet af leasingperioden for det pågældende køretøj under Leasingaftalen,  

 
medmindre dækningen forinden er ophørt, i henhold til nærværende forsikringsvilkår. 
 
Forsikringsdækning under denne forsikring og forsikringspolicen omfatter også køretøjer, hvortil 
forsikringsdækning under en tidligere og indholdsmæssigt tilsvarende LeasePlan Insurance 
forsikringspolice fandt anvendelse, forudsat denne vedrørte en forsikringsperiode umiddelbart forud for 
den nuværende forsikringsperiode, og forudsat at sådanne køretøjer er indenfor en leasingperiode i 
overensstemmelse med Leasingaftalen og, at leasingtager har betalt forsikringspræmien som foreskrevet 
af alle tidligere forsikringer og forsikringspolicer hertil.  
 
Forsikringsdækning for det enkelte køretøj kan kun træde i kraft, hvis den oprindelige ophørsdato for 
leasingperioden for det pågældende køretøj under Leasingaftalen ligger mere end 12 måneder efter 
forsikringsdækningens ikrafttrædelsesdato, og forsikringspræmien beregnes som om, 
forsikringsdækningen havde været i kraft siden begyndelsen af leasingperioden i henhold til 
Leasingaftalen. 
 
 
10.  Betingelser for krav 
 

a) En uvildig og certificeret virksomhed undersøger køretøjet og afgør om skader er 
dækningsberettigede under nærværende forsikringsvilkår. Hvis konstaterede skader overstiger 
selvrisikoen pr. begivenhed (som angivet i forsikringspolicen), vil kravet blive anmeldt til 
forsikringsselskabet. Såfremt forsikringstager forlanger yderligere undersøgelse, vil denne blive 
foretaget for forsikringstagers regning. 
 

b) Et krav under disse forsikringsvilkår er alene gyldigt fremsat, såfremt den sikrede har anmodet 
om inspektion inden for 14 dage efter leasingaftalens ophør og returneringen af det forsikrede 
køretøj til LeasePlan Danmark A/S. 

 
c) Kun forsikringsselskabet eller dets udpegede repræsentant kan godkende eller afvise krav. Den 

sikrede skal give forsikringsselskabet eller deres udpegede repræsentant fuld adgang til at 
inspicere det forsikrede køretøj, der er genstand for et krav i henhold til disse forsikringsvilkår. 
 

d) Den sikrede skal imødekomme alle rimelige anmodninger og overholde alle procedurer 
vedrørende kravene, der fastsættes og meddeles af forsikringsselskabet eller dets udpegede 
repræsentant. 
 

e) Enhver reparation påbegyndt eller udført af den sikrede eller efter den sikredes instruktioner uden 
forudgående tilladelse fra forsikringsselskabet eller dets udpegede repræsentant vil medføre, at 
alle krav vedrørende det pågældende forsikrede køretøj bortfalder. 
 

f) Den sikrede er ansvarlig for betalingen af enhver reparation udført på det forsikrede køretøj, der 
falder uden for rammerne af disse forsikringsvilkår. 
 

g) Alle krav skal skriftligt anmeldes af den sikrede senest 30 dage efter leasingaftalens udløb. 
 
 
11.  Selvrisiko 

 
Forsikringsselskabet er ikke ansvarlig for den selvrisiko pr. begivenhed, der er anført i forsikringspolicen. 
 
12.  Lovvalg 

 
Forsikringen er undergivet dansk ret, herunder lovgivning om forsikringsaftaler og 
forsikringsvirksomhed. 
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13.  Voldgift 
 

Forsikringstager er berettiget - men ikke forpligtet - til at kræve, at et afslag på dækning eller spørgsmål 
om erstatningens størrelse afgøres ved voldgift. Forsikringstager og forsikringsselskabet/den danske 
administrator udpeger hver en voldgiftsmand inden 8 dage. Voldgiftsmændene udpeger en upartisk 
meddommer. Hvis de ikke kan blive enige om dette inden for 14 dage, udpeges denne af præsidenten for 
Retten i Glostrup. Voldgiftsretten afgør sagen endeligt ved en skriftligt begrundet afgørelse på grundlag af 
forsikringsbetingelserne og dansk ret. Voldgiftsretten afgør også spørgsmålet om sagens omkostninger, 
herunder omkostninger til voldgiftsretten. Sager, der ikke afgøres ved voldgift, skal afgøres ved Retten i 
Glostrup som første instans. Lov om voldgift finder anvendelse. 
 
 
14.  Generelle betingelser 
 

a) Forsikringsdækning i henhold til disse forsikringsvilkår er betinget af leasingtagers betaling af 
forsikringspræmien i overensstemmelse med den til enhver tid aftalte betalingsplan med 
forsikringsselskabet. Leasingtager kan med frigørende virkning betale forsikringspræmier til 
forsikringsselskabets danske forsikringsagent (LeasePlan Danmark A/S). 

 
b) Enhver ændring af disse forsikringsvilkår, herunder Bilag 1, skal skriftligt meddeles til 

forsikringstagerne mindst 30 dage før den dato, hvor ændringen træder i kraft, og får virkning på 
den 30. dag efter datoen for denne meddelelse, medmindre andet er aftalt mellem 
forsikringstagerne og forsikringsselskabet. Ændringer til disse forsikringsvilkår vil ikke og kan ikke 
ændre den oprindeligt aftalte forsikringsdækning i henhold til Artikel 6 i nærværende Almindelige 
Forsikringsvilkår. 
 

c) Nærværende forsikringsvilkår kan annulleres af forsikringsselskabet eller forsikringstagerne ved 
skriftligt varsel til den anden part. Forsikringsdækningen ophører, og meddelelsen om annullering 
får virkning på den 30. dag efter den dato, hvor den skriftlige meddelelse blev afsendt af en part. 
 

d) Hvis annulleringen af forsikringsdækningen sker på forsikringsselskabets foranledning, vil betalt 
forsikringspræmie for forsikrede køretøjer, hvor leasingaftalen ikke er ophørt, blive returneret til 
leasingtager. 
 

e) Hvis annulleringen af forsikringsdækningen sker på forsikringstagerens foranledning, vil betalte 
forsikringspræmier forblive hos forsikringsselskabet. 
 

f) I tilfælde af leasingaftalens ophør før tid, enten som følge af tab af eller totalskade af det 
forsikrede køretøj eller efter leasingtagerens anmodning, ophører enhver forsikringsdækning 
under disse forsikringsvilkår, og alle betalte forsikringspræmier forbliver hos forsikringsselskabet. 
 

g) Ved ændringer i leasingaftalens varighed (forkortelser eller forlængelser) vil forsikringspræmien 
blive genberegnet og justeret på baggrund af den nye leasingperiode. 

 
h) Disse forsikringsvilkår er ikke bindende for forsikringsselskabet, hvis forsikringstagerne og/eller 

den sikrede har afgivet urigtige oplysninger eller svigagtigt fortiet omstændigheder, som kan have 
haft betydning for forsikringsselskabets accept eller fastsættelsen af forsikringspræmien eller 
disse forsikringsvilkår i løbet af forsikringsperioden. Forsikringsselskabet har i så fald ret til at 
beholde allerede betalte forsikringspræmier uden binding for forsikringsselskabet af disse 
forsikringsvilkår. Forsikringstageren og/eller den sikrede er forpligtet til at samarbejde med 
forsikringsselskabet forud for dettes accept eller fastsættelse af forsikringspræmien eller disse 
forsikringsvilkår i hele forsikringsperioden og til at indhente korrekte oplysninger fra leasingtager 
under leasingaftalen med henblik på at sikre, at alle erklæringer afgivet til forsikringsselskabet er  
korrekte. 
 

i) I tilfælde af modstrid mellem den engelske version af disse forsikringsvilkår og enhver anden 
sprogversion, skal den engelske version være gældende. 
 

j) Klager over forhold vedrørende disse forsikringsvilkår skal af forsikringstageren skriftligt indgives 
til forsikringsselskabet på følgende adresse: 
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Head of Legal and Compliance 
LeasePlan Insurance 
Lease Plan House 
Ground Floor  
Central Park 
Leopardstown 
Dublin 18 
Ireland   

 
Email: complaints@leasplaninsurance.com  
Fax + 353 1 680 4140 
 
Alle nuværende og fremtidige skatter og gebyrer vedrørende forsikringspræmien skal være for 
forsikringstagerens regning og skal betales af forsikringstageren som en del af den af 
forsikringsselskabet fakturerede forsikringspræmie. 

 
15.  Overdragelse af forsikringsdækningen 

   
Forsikringstagerens forsikringsdækning under disse forsikringsvilkår kan ikke transporteres til en ny ejer. 

 
16.  Anmeldelse af krav  

 
Det er en betingelse for Forsikringsselskabets ansvar for krav, der overstiger den i Forsikringspolicen 
fastsatte Selvrisiko, at Forsikringstager på skadelidtes vegne straks afgiver skriftligt anmeldelse til 
Forsikringsselskabet om sådanne krav eller om forhold, som kan give anledning til sådanne krav. 
Forsikringstager skal herefter på skadelidtes vegne holde Forsikringsselskabet fuldt informeret om alle 
væsentlige ændringer heri, så snart de opstår. 

 
Forsikringstagerne skal udlevere alle sådanne yderligere oplysninger, som Forsikringsselskabet måtte 
anmode om vedrørende krav eller mulige krav anmeldt i henhold til foregående afsnit.  
 
Anmeldelse af krav skal af Forsikringstager på skadelidtes vegne indgives til: 

 
The Claims Department 
LeasePlan Insurance, 
LeasePlan House, 
Ground Floor, 
Central Park, 
Leopardstown 
Dublin 18 
Ireland 
 
Telefon:  00 353 1680 4160 
Fax:  00 353 1680 4140 

Email: Vincent.mulvey@leaseplaninsurance .com 
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BILAG 1 
 
 
 
 
 Fair Wear & Tear 

cars.pdf
Fair Wear Tear 

vans.pdf
 


	Email: Vincent.mulvey@leaseplaninsurance .com

