Har du haft en skade på din bil, mens du kørte med din Freetrailer?
Hvis uheldet har været ude, og der er sket en skade på din bil, mens du kørte med din Freetailer, så læs
her, om du er dækningsberettet, og hvordan du anmelder forsikringen.
Sådan anmelder du skaden
For at kunne håndtere din selvrisikodækning, skal du sende en mail til freetrailer@abcforsikring.dk med
følgende oplysninger:
Fornavn:
Efternavn:
Bilens registreringsnummer:
Skadesdato:
Sammen med disse oplysninger skal du altid også vedhæfte følgende dokumentation:
• Kopi af selvrisikoopkrævningen fra dit forsikringsselskab
• Kopi af skadesanmeldelsen sendt til dit forsikringsselskab eller en kopi af kvittering for
modtagelsen af skadesanmeldelsen fra dit forsikingsselskab
• Konto nr. pengene skal overføres til
Hvornår dækker forsikringen?
Forsikring og selvrisiko
Alle Freetrailere er forsikrede af Freetrailer Danmark. Afleverer du din Freetrailer i beskadiget eller
mangelfuld stand, eller bliver Freetraileren stjålet, skal du betale en selvrisiko på 2.500 DKK (for trailer)
eller 4.500 DKK (for el-cykel). Opgøres skaden eller tabet til et beløb, som er mindre end selvrisikoen,
udbetales differencen til dig, når en endelig opgørelse er udarbejdet af Freetrailer Danmark.
Hvis du har købt en selvrisikodækning til 49 DKK, reduceres din selvrisiko på traileren til 0 DKK. Ved
tyveri af el-cykel dækker selvrisikodækningen dog kun delvis. Der vil altid være en selvrisiko på 2.500
DKK, hvis en el-cykel bliver stjålet.
Bemærk at lås, nøgle/elektronisk nøgle (FOB), kabel samt låseboks og næsehjul ikke er omfattet af
selvrisikodækningen. Ved tab af lås tilskrives et gebyr på 995 DKK og ved tab af den elektroniske nøgle
(FOB) tilskrives et gebyr på 210 DKK.
Sker der kaskoskade på bilen under kørsel med en forsikret Freetrailer? Så dækker vi også selvrisiko på
den trækkende bil, oplyst ved leje af trailer – dog max. 2.500 DKK.
Bemærk: Denne dækning omfatter ikke glasskader og skader, der sker på anden måde end ved kørsel med
lejet Freetrailer. Det skal være en dækningsberettiget kaskoskade, og erstatning skal være ydet fra dit
forsikringsselskab. Desuden skal fører i skadeøjeblikket være registreret bruger på køretøjet.
Hvis skaden eller tabet helt eller delvist skyldes forsætlig adfærd eller misligholdelse af disse
lejebetingelser, kan Freetrailer Danmark rejse krav om erstatning ud over selvrisikobeløbet.
Forsikringen omfatter ikke skader på gods eller tyveri af gods.
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