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Hvad dækker den?

Dækninger
Selvrisikoforsikring
- ved kaskoskade på lejet bil  
- ved tyveri af lejet bil eller lejet cykel
Fører og passagerulykke  
- Udbetaler erstatning ved varigt mén
- Udbetaler erstatning ved død
Rådighedsbeløb på sygehus 
- Udbetaler kompensation ved 

hospitalsindlæggelse
Nøgler og dokumenter
- Dækker udgifter til genanskaffelse af 

lejebilens nøgler og dokumenter ved tab 
eller tyveri

Hotelovernatning ved vejspærring eller aflyst 
færge
 - Dækker udgifter til hotelovernatning ved 

pludselig og uventet vejspærring eller aflyst 
færge

KørVidere  
- Dækker udgifter for videre  transport ved 

motorstop/trafikuheld/trafikulykke  

Hvad dækker den ikke?

Denne liste viser nogle eksempler på skader, der 
ikke er dækket af forsikringen. Du skal være 
opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. 
Det fulde overblik over ikke-dækkede skader 
finder du i forsikringsbetingelserne.

 
Skader sket under deltagelse i motorløb, 
uanset arten.
Skader sket under selvforskyldt beruselse, 
selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre 
rusmidler samt ved misbrug af medicin.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?

Denne liste viser nogle eksempler på skader, 
der ikke er dækket af forsikringen. Du skal være 
opmærksom på, at listen ikke er udtømmende. 
Det fulde overblik over ikke-dækkede skader 
finder du i forsikringsbetingelserne.

Udlejningsbil/udlejningscykel må maks. være 
lejet i en periode på 31 dage.
Udlejningsbilen må maks. have en 
værdi på 750.000, dog maks. 20.000 for 
udlejningscykel.
Lejeaftalen skal være indgået med et 
officielt udlejningsfirma eller en officiel 
bildelingstjeneste.
Udlejningsbilen skal være dækket af en 
kaskoforsikring.
Udlejningsbil/udlejningscykel skal være lejet 
til privat brug.
Du skal stå som lejer på kontrakten.

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger, der gælder for forsikringsbetingelserne for Selvrisikoforsikring Lejebil. I tilfælde af skader er det de 
fulde forsikringsbetingelser, der er gældende. Produktet er leveret i samarbejde med Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (publ).
På Bank Norwegians hjemmeside, kan du altid se betingelserne for din forsikring.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Selvrisikoforsikring Lejebil er en tilkøbsforsikring til dit kreditkort i Bank Norwegian. Den dækker, når du lejer en bil eller cykel til privat brug,
og udgiften til lejen er betalt 100% med kortet. Forsikringen dækker kortindehaver samt din ægtefælle/samlever og jeres børn under 21 år,
som kører med i udlejningsbilen.  Med lejet bil menes lejebil, poolbil og delebil.
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Hvor er jeg dækket?

Forsikringen gælder i hele verden.  

Hvornår og hvordan betaler jeg?

Forsikringen kan tilkøbes gennem Bank Norwegian, og er en del af dit engagement hos dem. 

Hvis du ønsker at vide mere, kan du finde oplysningerne på Bank Norwegians hjemmeside. 

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen gælder fra ikrafttrædelsesdatoen. Med ikrafttrædelsesdatoen menes dagen, efter bestillingen af 
forsikringen er modtaget og registreret hos Bank Norwegian.

Forsikringen dækker fra du lejer bilen/cyklen, og indtil du afleverer den tilbage til udlejningsfirmaet igen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen er tilknyttet dit engagement hos Bank Norwegian. Hvis du ønsker at opsige aftalen, kan du læse mere 
om hvordan det foregår på Bank Norwegians hjemmeside.

Hvilke forpligtelser har jeg?

Når der sker en skade
- Du skal straks anmelde skaden til Tryg.
- Du skal forsøge at begrænse skadens omfang. 
- Du er forpligtet til at give os de oplysninger, vi skal bruge for at kunne afgøre, om skaden er dækningsberettiget.
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