Forsikringsskjema
Har du skadet bilen din mens du kjørte med din Freetrailer?
Hvis det har oppstått en ulykke og bilen din ble skadet mens du kjørte Freetailer, må du lese
her om du er dekket og hvordan du rapporterer det til forsikringen.
Hvordan rapportere skaden
For å kunne håndtere egenandelen din, må du sende en e-post til freetrailer@abcforsikring.dk med
følgende informasjon:
Fornavn:
Etternavn:
Bilens registreringsnummer:
Dato for skade:
Sammen med denne informasjonen, legg også alltid til følgende dokumentasjon:
Kopi av egenandelen fra forsikringsselskapet ditt
• Kopi av skademeldingen sendt til forsikringsselskapet eller en kopi av kvitteringen for
mottaket av kravet fra forsikringsselskapet ditt
• Kontonr. pengene må overføres til
Hva dekker forsikringen?
Forsikring og selvrisiko
Alle Freetrailere er forsikret av Freetrailer Denmark. Leverer du din Freetrailer i skadet eller
mangelfull tilstand, eller hvis Freetraileren blir stjålet, må du betale en egenandel på 2500 DKK (for
tilhenger)
eller 4500 DKK (for elsykkel). Hvis skaden eller tapet beregnes til et beløp som er mindre enn egenandelen,
utbetales forskjellen til deg når et endelig oppgjør er utarbeidet av Freetrailer Denmark.
Hvis du har kjøpt selvrisikodekning for 49 DKK, reduseres egenandelen på traileren til 0 DKK. Ved
tyveri av elsykkel dekker imidlertid selvrisikodekning bare delvis. Det vil alltid være en egenandel på 2500
DKK hvis en elsykkel blir stjålet.
Merk at lås, nøkkel/elektronisk nøkkel (FOB), kabel samt låseboks og nesehjul ikke er dekket av
egenandelen. Ved tap av lås belastes et gebyr på 995 DKK og i tilfelle tap av elektronisk nøkkel
(FOB) belastes et gebyr på 210 DKK.
Har bilen fått skrogskader mens du kjørte med en forsikret Freetrailer? Da dekker vi også egenandel på
slepebilen, oppgitt ved leie av tilhengeren - dog maks. 2500 DKK.
Merk: Denne dekningen dekker ikke glasskader og skader som oppstår på annen måte enn når du kjører med
en leid Freetrailer. Det må være en dekningsberettiget skrogskade, og erstatning må gis fra ditt
forsikringsselskap. I tillegg må sjåføren være en registrert bruker av kjøretøyet på tidspunktet for skaden.
Hvis skaden eller tapet helt eller delvis skyldes forsettlig oppførsel eller manglende overholdelse av disse
leiebetingelsene kan Freetrailer Danmark kreve erstatning i tillegg til egenandelen.
Forsikringen dekker ikke skade på varer eller tyveri av varer.

