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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om nummerpladeforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og
forsikringsaftalen (certifikatet), der er gældende.
Du finder betingelserne for vores nyeste nummerpladeforsikring på www.fdm.dk/forsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Nummerpladeforsikring .

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Dækninger
Nummerpladetyveri, af alle husstandens
nummerplader på biler, varevogne og
motorcykler, der er registreret i Danmark
til privat personkørsel. Også selvom
nummerpladen er monteret på bilens
cykelstativ eller bagageholder. Alle biler,
hvor en person med folkeregisteradresse i
din husstand er registreret bruger af bilen, er
omfattet af forsikringen.

Denne liste viser nogle eksempler på ting, der ikke
er omfattet af nummerpladeforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke
er udtømmende. Det fulde overblik
over ikke-omfattede ting finder du i
forsikringsbetingelserne.

Det eneste krav er:
- at bilen udelukkende anvendes til privat
personkørsel og har en totalvægt på højst
3.500 kg.

Nummerplader, der ikke er fastgjort efter
Skats krav til fastgørelse af nummerplader
Nummerplader, der er fjernet, når det ikke er
tyveri
Andre dele på bilen eller motorcyklen end
nummerpladerne
Nummerplader på biler med totalvægt over
3.500 kg
Nummerplader på biler der anvendes til
erhvervsmæssig kørsel.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Denne liste viser nogle eksempler på skader, der
ikke er dækket af nummerpladeforsikringen.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke
er udtømmende. Det fulde overblik
over ikke-dækkede skader finder du i
forsikringsbetingelserne.
Hærværk på nummerplader
Lakskader på bil eller motorcykel
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS-redningsforsikringen dækker, jf. Rødt Kort.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Medlemsskab
- Du skal være medlemt af FDM og have en aktiv nummerpladeforsikring på skadetidspunktet.
Når der sker en skade
- Nummerpladerne skal være fastgjort efter Skats krav til fasatgørelse af nummerplader.
- Du skal sørge for at anmelde et nummerpladetyveri til politiet og til os hurtigst muligt.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen er gratis for dig.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen træder i kraft den dag vi har aftalt og indtil forsikringen bliver opsagt.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

FAK 38051 (02.20)

Du og vi kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned. Både du og vi har med 14 dages
varsel, efter enhver anmeldt skade, ret til at opsige forsikringen, i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter
afvisning af skaden.
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