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Nummerpladeforsikring 
Forsikringsbetingelser nr. 20M1

Aftalegrundlag
Forsikringen består af forsikringsaftalen (certifikatet) og forsikringsbetingelserne, der tilsammen udgør den aftale, der formidles af
FDM Forsikring og tegnes i Tryg Forsikring A/S.
For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler og Lov om finansiel virksomhed i det omfang, disse ikke er fraveget.

Tilsyn og Garantifond
Tryg er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

FDM Forsikring  |  Klausdalsbrovej 601  |  2750 Ballerup

33 91 66 88  |  www.fdm.dk/forsikring  |  ks@fdmforsikring.dk

i samarbejde med Tryg Forsikring A/S  |  CVR-nr. 24260666
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1. Hvem er forsikringstager

1.1 Forsikringstager

Forsikringstager er FDM.

1.2 Personkreds

Den sikrede personkreds er FDM medlemmet inkl. dennes hus-
stand, der har tilmeldt sig FDM Forsikrings nummerpladeforsik-
ring.

2. Hvad omfatter forsikringen

Forsikringen omfatter både dig og resten af din families num-
merplader på person-, varebiler og motorcykler (efterfølgende 
benævnt som køretøjer), der er registreret i Danmark til privat 
personkørsel. Også selvom nummerpladen er monteret på bilens 
cykelstativ eller bagageholder. Alle køretøjer, hvor en person med 
folkeregisteradresse i din husstand er registreret bruger af køre-
tøjet, er omfattet af forsikringen.

Det eneste krav er:
• at køretøjet udelukkende anvendes til privat personkørsel og 

har en totalvægt på højst 3.500 kg.

3. Hvor dækker forsikringen

Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS-rednings-
forsikringen dækker, jf. Rødt Kort.

4. Hvornår dækker forsikringen

Forsikringen dækker i henhold til dit nummerpladecertifikat, hvor 
dækningsperioden fremgår.

5. Præmie

Der vil ikke blive opkrævet nogen form for betaling for forsikrin-
gen, og der bliver heller ikke opkrævet afgifter eller gebyrer i for-
hold til denne forsikring.

6. Hvad dækker forsikringen

Forsikringen dækker:
• Dokumenterede udgifter, til genanskaffelse af den eller de 

nummerplader du har fået stjålet. Forsikringen dækker alene 
udgiften til nye tilsvarende nummerplader - samt udgiften til 
eventuel montering.

Forsikringen dækker ikke:
• Nummerplader, der er fjernet, når det ikke er tyveri.
• Fornyelse af nummerplader i forbindelse med bilskifte.
• Andre skader på køretøjet som følge af nummerplade tyveriet.

7. Forudsætninger for dækning 

• Nummerpladerne skal være fastgjort efter Skats krav til fast-
gørelse af nummerplader.

• Tyveriet skal være anmeldt til politiet.

• Medlemsskab af FDM samt aktiv nummerpladeforsikring på 
skadetidspunktet. 

8. Hvem modtager erstatningen

Erstatningen udbetales til sikrede.
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9. Dokumentation

Det er en betingelse for erstatning, at du kan dokumentere udgif-
ten til genanskaffelse af den eller de stjålne nummerplader, samt 
udgiften til eventuel montering. 

9.1 Anmeldelse af skade

Du skal straks anmelde nummerpladetyveriet til os og politiet.

10. Generelle bestemmelser

Forsikring i andet selskab
Har du købt forsikring mod samme type skade i et andet forsik-
ringsselskab, er der tale om dobbeltforsikring, og du skal anmelde 
skaden til begge selskaber.

Vi betaler ikke erstatning for skader, som du modtager fuld dæk-
ning for hos et andet forsikringsselskab. Har det andet selskab 
begrænset dækning i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de 
samme begrænsninger i forsikringen hos os. Dermed er vi og det 
andet forsikringsselskab forpligtede til at betale forholdsmæssig 
erstatning. 

Mulighed for at opsige
Både 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 erstatnin-
gens betaling eller efter afvisning af skaden.

11. Mulighed for at klage

Er du ikke enig i en afgørelse truffet af Tryg, så kontakt den
afdeling, der har behandlet din sag. Hvis du efter din henvendelse 
til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitets-
afdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling.

Tryg Postkode J22
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
E-mail: kvalitet@tryg.dk

Giver din henvendelse til Kvalitetsafdelingen ikke et tilfredsstil-
lende resultat, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2 1572 Køben-
havn V
Telefon 33 15 89 00 mellem klokken 10.00 – 13.00 www.ankefor-
sikring.dk

Det koster et mindre gebyr at klage til Ankenævnet for Forsikring. 
Klagen skal udfyldes på et digitalt klageskema på Ankenævnets 
hjemmeside www.ankeforsikring.dk.

12. Fortrydelsesret

Ved nytegning af en forsikring kan du fortryde den indgåede aftale 
efter Forsikringsaftalelovens § 34i.

Fortrydelsesfrist
Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, og regnes fra det seneste af 
følgende tidspunkter:
• Den dag, hvor du modtager besked om, at forsikringsaftalen er 

indgået eller
• Den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydel-

sesretten.

Fristen på 14 dage beregnes således:
Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1. og først har mod- 
taget oplysningerne onsdag den 3., har du frist til og med onsdag 
den 17.

Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grund-
lovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, udløber fristen først 
den følgende hverdag.

Hvordan fortryder du?
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at 
du har fortrudt nummerpladeforsikringen. Du kan give os besked 
enten pr. brev eller e-mail. Hvis du vil have bevis for, at du har 
sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du sende et anbefalet 
brev og gemme
 kvitteringen.

Du skal sende besked om, at du har fortrudt nummerpladefor-
sikringen til: 

FDM Forsikring
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup

E-mail: ks@fdmforsikring.dk
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13. Sådan behandler vi dine personoplysninger

På www.fdm.dk/produkter/forsikring/persondatapolitik kan du 
læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Her finder du blandt andet information om:
• til hvilket formål, vi behandler oplysninger om dig, hvor oplys-

ningerne bliver registreret, og
• hvem oplysningerne eventuelt bliver videregivet til.

Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker at vide mere.




