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eller udseende erstattes ikke.
6.4

Forsikringstager bærer risikoen for, at en ny tilsvarende
frontrude og monteringsmaterialer ikke kan fremskaffes.
Eventuel forringelse af bilens handelsværdi, som følge af
reparationen eller udskiftningen af frontruden, dækkes ikke.

6.5

Er skaden forvoldt af reparatør eller forhandler, og denne
er ansvarlig for skaden, skal reparation eller udskiftning af
frontruden, som kan foregå hos reparatøren eller forhandlerens værksted eller andet værksted i koncernen, udføres til
nettopriser. Reparation eller udskiftning på andre værksteder
erstattes med det beløb, som reparatøren normalt betaler
for en sådan reparation eller udskiftning.

6.6

Dansk Glasforsikring har ret til at bestemme, hvem der skal
udføre reparationen eller udskiftningen. Kan Dansk Glasforsikring ikke anvise en reparatør, f.eks. fordi skaden er sket i
udlandet, kan forsikringstager selv vælge en reparatør.

6.7

Bliver reparation eller udskiftning udført uden for normal
arbejdstid, betaler Dansk Glasforsikring ikke de ekstraudgifter, det medfører.

1.0 FORSIKRINGENS OPRETTELSE OG
IKRAFTTRÆDELSE
1.1

1.2

Det er en betingelse for tegning af frontrudeforsikring, at
der er tegnet ansvars- og kaskoforsikring i et andet forsikringsselskab, og at frontrudeforsikringen indgår som
en tilvalgsdækning i en flådeaftale eller en masterpolice/
forsikringscertifikat løsning.
Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor Dansk Glasforsikring modtager meddelelse om, at der er tegnet frontrudeforsikring for bilen med oplysning om indregistreringsnummeret
for bilen, og om hvad bilen anvendes til.

2.0 HVAD ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN?
2.1	Forsikringen dækker alene bilens frontrude.

3.0 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?
3.1

3.2

Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS
redningsforsikringen dækker, jf. Det Røde Kort i henhold til
bilens kaskoforsikring.

7.0 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE
7.1

Dansk Glasforsikring kan med 14 dages varsel ændre dækningen i udlandet uden retsvirkning for de øvrige dele af
forsikringsaftalen.

4.0 ÆNDRINGER I RISIKOEN
4.1

Såfremt bilens anvendelse ændres, anses det for en risikoændring, der skal meddeles Dansk Glasforsikring, der herefter
vurderer om forsikringen kan fortsætte og i bekræftende
fald om det vil få indflydelse på præmie og selvrisiko.

Krigs-, jordskælvs-, atom- og terrorskader
Forsikringen dækker ikke direkte eller indirekte skade,
herunder ansvar for skade, som følge af:
1.	Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.
2. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser.
3. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.
4.	Terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (såkaldt NBCR-terror), når
Terrorforsikringsrådet har truffet afgørelse om, at der
er indtrådt sådan en terrorhandling. Hvis Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, at der er indtrådt en
NBCR-terrorhandling, kan der ydes erstatning fra den
statslige erstatningsordning for NBCR-terrorskader på
brandforsikrede genstande, som er omfattet af loven.

5.0 HVILKE SKADER ER DÆKKET?
5.1

Enhver skade, der alene vedrører frontruden, og som nødvendiggør reparation eller udskiftning af frontruden, er dækket
af forsikringen.

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade som følge af
konventionel terror.
7.2

Skade, der skyldes arbejde på og ved frontruden.

7.3

Skade forvoldt af sikrede med forsæt eller ved selvforskyldt
beruselse.

6.0 HVORDAN ERSTATTES SKADEN?
6.1	Skaden erstattes ved, at frontruden repareres eller udskiftes
med en ny tilsvarende frontrude.

8.0 NÅR SKADEN ER SKET

6.2

Hvis skaden lovligt og forsvarligt kan repareres, betaler Dansk
Glasforsikring kun erstatning svarende til reparationsprisen,
selvom frontruden udskiftes.

8.1

Skader sket før forsikringen er trådt i kraft er ikke dækket
af forsikringen.

8.2
6.3

Forsikringen dækker udelukkende reparation eller udskiftning af frontruden. Nødvendiggør reparationen eller
udskiftningen andre arbejder på bilen, er sådant arbejde
forsikringen uvedkommende. Nuanceforskelle i rudens farve

Skader skal anmeldes til Dansk Glasforsikring hurtigst muligt.
Skaden kan anmeldes på www.danskglasforsikring.dk, pr.
e-mail, telefonisk eller pr. brev.

8.3

Der kan ikke træffes aftale om reparation eller udskiftning
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af frontruden uden forudgående accept fra Dansk Glasforsikring, der er berettiget til at anvise reparatør.

14.0 FORSIKRINGENS VARIGHED, OPSIGELSE OG
ÆNDRING
14.1

Forsikringen gælder for en periode på 1 år (forsikringstiden),
og forlænges løbende for yderligere 1 år ad gangen, hvis ikke
forsikringen er opsagt på tidspunktet for fornyelse.

14.2

Dansk Glasforsikring og forsikringstager kan skriftligt opsige
forsikringen med et varsel på mindst 1 måned til ophør på
forsikringens hovedforfaldsdag.

14.3

Dansk Glasforsikring og forsikringstageren er berettiget til
inden 14 dage efter udbetaling eller afvisning af en anmeldt
skade, med 14 dages varsel at ophæve forsikringen. Dansk
Glasforsikring tilbagebetaler den resterende del af den forudbetalte præmie.

9.0 SELVRISIKO
9.1

Repareres frontruden, opkræves der ikke selvrisiko.

9.2

Udskiftes frontruden opkræves der en selvrisiko, der
fremgår af policen og af et eventuelt dækningscertifikat.

9.3

Har Dansk Glasforsikring i skadetilfælde udlagt selvrisikobeløb, er forsikringstageren forpligtet til, efter anmodning, straks at refundere Dansk Glasforsikring det udlagte
beløb. Betales det udlagte beløb ikke senest 14 dage efter
påkrav, har Dansk Glasforsikring ret til at lade frontrudeforsikringen for bilen udgå.

10.0 MOMS
10.1

Moms betales af Dansk Glasforsikring, såfremt bilen
ikke tilhører en momsregistreret virksomhed eller anden
momsregistreret ejer.

10.2

Tilhører bilen en momsregistreret virksomhed eller anden
momsregistreret ejer, udbetales erstatning eksklusive
moms, og momsen bæres således endeligt af ejer i det
omfang, denne kan modregne beløbet i den indgående
moms.

15.0 BETALING AF PRÆMIEN
15.1

Betales første præmie ikke ved påkrav, ophører selskabets
ansvar. Det samme gælder, hvis en senere præmie ikke
betales senest 10 dage efter påkrav. Såfremt præmien ikke
betales som ovenfor anført, ydes ingen erstatning. Policens
dækning træder først i kraft igen, når præmien er tilgået
selskabet, og forsikringsaftalen i øvrigt ikke er bortfaldet.

15.2

Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse,
og ændres denne, skal selskabet straks underrettes.

15.3

Hvis en præmie ikke betales til tiden, og selskabet har måttet
sende påmindelse, er selskabet berettiget til ved sådanne
henvendelser at opkræve et ekspeditionsgebyr.

11.0 FORSIKRING ANDET STED
11.1

Er det i anden forsikringsaftale, som dækker samme risiko,
fastsat, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet i andet selskab, gælder samme
forbehold for denne forsikring. Denne bestemmelse vedrører
kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne, som således
betaler forholdsmæssig erstatning.

12.0 GARANTIER OG LIGNENDE
12.1

Er en skade på frontruden omfattet af garantitilsagn eller
lignende, har sikrede pligt til at forpligte garantistillere og
lignende, og Dansk Glasforsikring betaler kun erstatning i
det omfang, der er pligt hertil i henhold til denne forsikring
og i det omfang, at sikrede ikke bliver fyldestgjort af garantistillere og lignende.

16.0 INDEKSREGULERING
16.1

Præmie, der er anført i policen med tilhørende policetillæg,
bliver indeksreguleret en gang om året med virkning fra
forsikringens hovedforfaldsdato.
Indeksreguleringen sker på basis af ”lønindeks for den private
sektor”, som er udregnet af Danmarks Statistik. Ophører
udgivelsen af dette indeks, eller ændres grundlaget for
dets udregning, kan Dansk Glasforsikring benytte et andet
lignende indeks fra Danmarks Statistik.

13.0 EJERSKIFTE
13.1

Ved salg af den forsikrede bil, er den nye ejer sikret af forsikringen i 3 uger, men kun i det omfang, der ikke er oprettet
anden forsikring.
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Dansk Glasforsikring er et landsdækkende nicheselskab med speciale i forsikring af
glas og sanitet. Eftersom selskabet kun beskæftiger sig med forsikring af glas og sanitet, har selskabets medarbejdere oparbejdet stor ekspertise indenfor disse specielle
forsikringsområder.

