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FØRERPLADSDÆKNING											
(Gælder kun, for det køretøj som er nævnt i policen.)
For førerpladsdækningen gælder følgende betingelser samt

1. HVAD ER FØRERPLADSDÆKNING		

							

Ved en ulykke kan føreren kun få erstatning for personskade,
hvis der er en ansvarlig skadevolder, eller hvis der kan opnås
erstatning fra arbejdsskadeforsikringen, efter lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.v. eller fra en ulykkesforsikring.
Ved ulykker, hvor der ikke er en anden ansvarlig skadevolder
involveret - f.eks. når en bil i glat føre kører i grøften, kan føreren meget ofte ikke få erstatning for en personskade i forbindelse med uheldet.

2. HVAD OMFATTER FØRERPLADSDÆKNINGEN

fællesbestemmelserne for PROSAM Bilforsikring nævnt i din
police.

Formålet med førerpladsdækningen er at give den forsikrede
bils fører denne dækning.
Til forskel fra en almindelig ulykkesforsikring giver førerpladsdækningen også erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste. Dette er erstatning, der normalt udbetales i
henhold til Erstatningsansvarsloven.

					

2.1 Ulykkestilfælde ved kørselsuheld
Forsikringen dækker legemsbeskadigelser, der opstår ved kørselsuheld, hvor ingen andre motordrevne køretøjer er indblandet, og hvor den tilskadekomne er fører af den forsikrede bil.

2.2 Ind- og udstigning
Skader, der sker ved ind- og udstigning af bilen, betragtes også
som kørselsuheld, og de er derfor dækket.

3. HVAD OMFATTER FØRERPLADS IKKE					
Førerpladsdækningen omfatter ikke ulykkestilfælde

•

•
•
•
•

•

•

der er forvoldt med vilje eller ved grov uagtsomhed.
hvor føreren var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende.
hvis føreren ikke havde kørekort.
når det er muligt at få erstatning fra en ansvarlig skadevolder.
når skaden skyldes eller forværres af en allerede eksisterende sygdom, sygelig tilstand, invaliditet, legemsfejl eller følger af lægelige indgreb eller behandlinger.

•
•
•

4.1 Grundlaget for opgørelsen
Erstatningen for personskade bliver opgjort efter de gældende regler og satser i Lov om erstatningsansvar.

•

4.2 Hvad kan man få erstatning for
Førerpladsdækningen giver erstatning til føreren af bilen, når
denne er kommet til skade.

•
•

			

der er sket under deltagelse i eller træning til motorløb af
enhver art.
når skaden er sket, mens bilen benyttes uden forsikringstagerens viden og vilje
når skaden er sket, mens bilen benyttes til person- eller varetransport mod betaling
når skaden er sket, mens bilen er udlejet
når skaden er sket, mens bilen har været til salg, reparation,
service, transport, opbevaring, parkering eller lignende.

4. HVORDAN OPGØRES ERSTATNINGEN					

Hvis loven berettiger til det, kan førerpladsdækningen 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 en 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 overgangsbeløb, der bl.a. dækker
begravelseshjælp samt udgifter i forbindelse med dødsfaldet. Beløbet udbetales til ægtefælle eller samlever
tab af forsørger til børn
udgifter til begravelse, når der ikke er udbetalt overgangsbeløb.

4.3 Fradrag i erstatningen
Hvis den tilskadekomne kan få erstatning fra arbejdsskadeforsikringen eller efter lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., bliver erstatningen herfra trukket fra i det erstatningsbeløb, som førerpladsdækningen giver.
Hvis den tilskadekomne kan få erstatning fra en ulykkesforsikring, bliver der ikke trukket i det beløb, førerpladsdækningen
giver. Begge erstatninger udbetales altså fuldt ud.
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5. GERELLE BESTEMMELSER							

			

5.1 Forsikringens varighed
Forsikringen gælder for et år ad gangen og følger samme periode som det forsikrede køretøj, som førerpladsdækningen er
tilknyttet.

Hvis udgivelsen heraf ophører, vil beregningen blive foretaget
af et andet indeks som Offentliggøres af Danmarks statistik.
Basis for reguleringen af indeksregulerede beløb er det af
Danmarks Statistik offentliggjorte lønindeks.

Der forlænges automatisk for yderligere et år, medmindre den
opsiges inden.

Ophører udgivelsen af eller ændres beregningsmetoden fra
det anførte indeks, kan PROSAM fortsætte reguleringen i
overensstemmelse med et lignende indeks fra Danmarks Statistik eller anden institution.

Afmeldes køretøjet i Digitalt Motor Register (DMR) ophører
førerpladsforsikringen ligeledes.
5.2 Forsikringens betaling
Forsikringen betales en eller flere gange om året og følger
samme periode som det forsikrede køretøj, som dækningen er
tilknyttet.
5.3 Indeksregulering af pris og summer
Præmien for forsikringen indeksreguleres en gang årligt sammen med indeksreguleringen for det forsikrede køretøj, som
førerpladsdækningen er tilknyttet. Præmien reguleres med
virkning fra den første hovedforfaldsdag i et kalenderår.
Beregning af indeks bliver foretaget på grundlag af det forrige
års lønindeks. Der tages udgangspunkt i tal fra for den private
sektor, offentliggjort af Danmarks Statistik.

Vi beregner erstatning for ulykkestilfælde efter de summer,
der gælder på skadedagen, efter satser jf. lov om erstatningsansvar.
5.4 Forsikringens opsigelse
Både du og vi kan opsige forsikringen skriftligt senest 1 måned, før forsikringsperioden udløber. Du kan også vælge, trods
ovenstående, at opsige forsikringen med 30 dages varsel til
udgangen af en kalendermåned mod et gebyr. Opsiger du forsikringen allerede indenfor det første år, opkræver vi et højere
gebyr. Både du og vi har med en måneds varsel efter enhver
anmeldt skade ret til at opsige forsikringen, i indtil 14 dage
efter erstatningens betaling eller afvisning af skaden.
Du kan altid se de gældende gebyrer på prosam.dk eller få
dem oplyst ved at henvende dig til PROSAM.

5.5 Ændringer af betingelser og priser
Væsentlige ændringer i betingelserne og/eller prisen varsles
senest 30 dage før forsikringens udløb.

Det koster et mindre gebyr at klage til Ankenævnet for Forsikring. Klagen skal indsendes på et specielt skema, som du kan
rekvirere hos PROSAM eller Ankenævnet.

Betaler du forsikringen for en ny periode, accepterer du samtidigt ændringerne, og forsikringen fortsætter med de ændrede
betingelser og/ eller pris.

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Forbrugerrådet
Fiolstræde 17
1017 København K
www.forbrugerraadet.dk
Telefon: 77 41 77 41

5.6 Mulighed for at klage
Såfremt du ikke er enig i vores afgørelse, skal du klage til os.
Du skal sende din klage på e-mail til kundeklage@prosam.dk.
Hvis du ikke er tilfreds med resultatet af din henvendelse til os,
kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
www.ankeforsikring.dk
Telefon: 33 15 89 00

Forsikringsoplysningen
Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
www.forsikringsoplysningen.dk
Telefon: 41 91 91 91
5.7 Lovgivning
For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed.
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6. FORTRYDELSESRET								
6.1 Fortrydelsesret
Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af
private forbrugerforsikringer. Du kan læse mere om fortrydelsesretten i forsikringsaftalelovens § 34i og § 34e.
For dækning af skader gælder de almindelige bestemmelser om
forældelse i lov om forsikringsaftaler og lov om forældelse.
6.2 Fortrydelsesfrist
Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, men reglerne for hvornår
fristen starter afhænger af, hvordan aftalen blev indgået.
a) Har du mødt en af vores repræsentanter, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen – typisk
når du bliver præsenteret for policen og forsikringsvilkårene.
2. Den dag, hvor du får skriftlig besked om fortrydelsesfristen.
b) Du købte forsikringen ved fjernsalg – dvs. indgik aftalen,
hvor du alene havde kontakt med os pr. telefon, brev eller
e-mail. Så har du efter forsikringsaftaleloven § 34e krav på at
få yderligere en række oplysninger, og det betyder, at fristen
ved fjernsalg starter på det seneste af følgende tidspunkter:
1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen – typisk
når du bliver præsenteret for policen og forsikringsvilkårene.
2. Den dag, hvor du skriftligt får de oplysninger, vi har pligt til
at give dig – herunder besked om fortrydelsesfristen.
6.3 Sådan beregnes fristen på 14 dage
Hvis du eksempelvis køber en forsikring, der skal gælde fra den
1. marts, og du først modtager de krævede oplysninger (typisk

			

police, forsikringsvilkår og oplysning om fortrydelsesfrist) den
4. marts, kan du fortryde købet til og med den 18. marts.
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først
den følgende hverdag.
6.4 Sådan fortryder du
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om,
at du har fortrudt dit køb. Du skal sende besked om, at du har
fortrudt købet til:
PROSAM ApS
Ørbækvej 339A, 5220 Odense SØ. E-mail: mail@prosam.dk
6.5 Hvis du fortryder
Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet annulleret,
og du skal ikke betale nogen forsikringspræmie til os. Det betyder så også, at skader sket i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, ikke er dækket af forsikringen.
Hvis du har købt forsikringen ved fjernsalg, bliver købet annulleret fra det tidspunkt, du giver os besked om, at du ønsker aftalen ophævet. Du skal her være opmærksom på, at PROSAM
kan fastholde kravet på præmien - dog med undtagelse af de
første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist.
Vi beregner prisen i forhold til den tid, du har været forsikret
og ud fra den aftale som vi oprindeligt havde indgået om køb
af forsikringen.
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