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Særlige Vilkår
Nærværende forsikringsbetingelser er gældende for forsikringsaftaler gennem ADIS
Autopulje.
Det skal understreges at forsikringsaftalens dækningsomfang fremgår af
forsikringscertifikatet og øvrige dækninger, som er nævnt i disse betingelser, ikke er mulige
tilvalg til ADIS Autopulje.
Uanset betingelsernes henvisninger til Codan skal alle henvendelser vedrørende
administrationen af ADIS Autopulje rettes til:
ADIS A/S
Strandgade 4 C, 1401 København K
Tlf.: 70 27 70 72
Email: sme.kundeservice@adis.as
www.adis.as

Alle skader skal anmeldes via www.codan.dk
Spørgsmål til igangværende skadebehandling skal ske direkte til Codan:
Codan A/S
Gl. Kongevej 60
1790 København V
Tlf. 33 55 30 08
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Følgende klausuler er gældende for aftalen
Person- og varebiler
Klausul 1150032
Startspærre og genfindingssystem
Gælder for: Personbil over 750.000
Ved tyveri af biler, der er op til 7 år (regnet fra første registreringsdato), er det en betingelse
for at opnå erstatning:
- at der er monteret en af Codan godkendt startspærre og genfindingssystem.
- at startspærren og genfindingssystemet er aktiveret på gerningstidspunktet.
- at genfindingssystemet overfører signal til godkendt kontrolcentral.
- når bilen forlades skal den være aflåst.
- at nøglerne, når bilen forlades, ikke befinder sig i eller ved bilen, og i øvrigt opbevares
forsvarligt.
Når hverken startspærre eller genfindingssystem er monteret og aktiveret, eller nøglerne
ikke er opbevaret forsvarligt, eller bilen ikke er aflåst, udbetales ingen erstatning.
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Tillægsdækninger ADIS AutoPulje
Tillægsdækningerne er gældende for følgende:
-

Afsavnsdækning
Fejltankning
Nøgledækning
Førerpladsdækning

Gælder for biler, hvor der er tegnet kaskoforsikring
Gælder for biler, hvor der er tegnet kaskoforsikring
Gælder for biler, hvor der er tegnet kaskoforsikring
Gælder for biler, hvor der er tegnet ansvarsforsikring

Afsavnsdækning
1 Hvilke interesser/tab er omfattet?
Forsikringen yder erstatning for afsavn, der opstår ved at forsikringstageren ikke kan disponere over
sit køretøj, som følge af en dækningsberettiget totalskade af køretøjet eller ved tyveri, der er omfattet
af forsikringen.
2. Hvilket tab dækkes
Dækningen betaler erstatning for afsavn efter de nedenstående regler med et fast beløb pr. dag på
DKK 129,- i max 14. dage pr. skadebegivenhed. Der kan max. dækkes én skade om året per køretøj.
3. Hvilke tab dækkes ikke
Forsikringen dækker ikke erstatning, hvis afsavnsperioden ikke overstiger 2 dage.
4. Hvordan opgøres erstatningen
4.1 Totalskade
Når det forsikrede køretøj er erklæret totalskadet, ydes der erstatning for det antal dage, der går
mellem skaden er sket og køretøjet konstateres totalskadet.
4.2 Tyveri af bilen
Ved tyveri af bilen udbetaler Codan en afsavnserstatning fra det tidspunkt tyveriet anmeldes til
Codan, dog max.14 dage..
Hvis bilen kommer til veje inden 14 dage og bilen skal repareres, udbetales der desuden
afsavnserstatning for det faktiske antal arbejdstimer, der benyttes til skadereparationen.
Arbejdstimerne omregnes til påbegyndte hele dage af 7,5 timer. Hertil lægges i alt 4 dage, som
erstatning for den tid der går til bugsering, taksering, fremskaffelse af reservedele, lakering m.v.
Den samlede udbetalingsperiode kan ikke overstige 14 dage.
Hvis tyveriet er sket i udlandet, yder Codan kun erstatning for det antal dage, forsikringstageren kan
bevise at have måttet undvære bilen i Danmark.
5. Selvrisiko
Der er ingen selvrisiko på denne dækning.
6. Udbetaling
Afsavnserstatningen bliver udbetalt samtidig med den endelige erstatning for den
dækningsberettigede skade.
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Fejltankning
1 Hvem er dækket
Forsikringen dækker sikredes fejltankning af eget køretøj. ”Eget” køretøj kan også være sikredes
privat leasede køretøj eller firmabil, såfremt sikrede er registreret som bruger af køretøjet hos Det
Digitale Motorregister (DMR)
2 Hvad er dækket
Følgende udgifter dækkes ved fejltankning:
- Forsikringen dækker sikredes omkostninger til at få transporteret køretøjet fra tankstationen, hvor
fejltankningen har fundet sted og til nærmeste værksted dog maksimalt 50 km. fra uheldsstedet
- Tømning og bortskaffelse af det forkerte brændstof:
Forsikringen refunderer udgifterne til værkstedets arbejde med at tømme og rengøre
brændstoftanken, og efterfølgende at bortskaffe det forkerte brændstof, maksimalt DKK 3.000,3 Geografisk område
Forsikringen dækker i Danmark
.
4 Hvad er ikke dækket
- Andre udgifter end dem, der er forbundet med fejltankningsskaden som nævnt under "Følgende
udgifter dækkes ved fejltankning"
- Følgeskader af enhver art.
- Skader som følge af bedrageriske eller bevidste handlinger udført af sikredes eller dennes familie.
- Skader på køretøjet som en følge af fejltankningsskaden eller øvrige mekaniske skader på køretøjet.
- Skader opstået som en følge af, at partikler/væsker er kommet ind i køretøjets brændstoftank bortset
fra benzin og diesel olie.
- Erhvervskøretøjer (godskørsel) inklusive taxaer og industrikøretøjer.
- Køretøjer der benyttes i konkurrence øjemed (sport).
- Køretøjer, der ikke længere opfylder producentens oprindelige specifikationer for køretøjet,
medmindre ændringerne er foretaget af et af producenten godkendt værksted.
- Tab der er dækket af andre forsikringsaftaler eller vejhjælps aftaler.
- Fejltanknings skader forårsaget af andre end sikrede, mens sikrede tankede bilen.
- Tab/erstatning som følge af en evt. forurening i forbindelse med fejltankningen, eller potential
fremtidig forurening i forbindelse med fejltankningen eller bortskaffelsen af det fejlagtige brændstof.
- Udgifterne til brændstoffet, der fejlagtigt er påfyldt køretøjet og heller ikke udgiften til at fylde tanken
med det korrekte brændstof efter tømning af tanken.
5 Begrænsning
Forsikringen dækker maksimalt 1 skade om året
6 Selvrisiko
Der er ingen selvrisiko.
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7 Ordforklaring
- Fejltankning betyder, at du ved et uheld kommer den forkerte type brændstof i brændstoftanken til
din bil. Eksempelvis hælder diesel på en benzin drevet bil og visa versa.
- Værksted betyder et myndigheds godkendt autoværksted, med passende udstyr til at fjerne det
forkerte brændstof fra tanken på din bil samt til at bortskaffe det efterfølgende.

Nøgledækning
1 Hvad er dækket
- bugsering til værksted hvis sikredes bilnøgle(r) mistes eller beskadiges.
- åbning af bil hvis nøglerne er låst inde i bilen.
Sikrede skal være ejer eller registreret som bruger af køretøjet, og køretøjet skal være indregistreret
på danske nummerplader.
2 Hvad er ikke dækket
- reparation eller udskiftning af beskadiget eller mistet nøgle.
- bugsering til værksted hvis beskadigelsen af nøglen skyldes slidtage.
- udskiftning af låse.
- alle former for erhvervskøretøjer.
- hvis nøglerne er tabt eller stjålet, som følge af en forsætlig eller svigagtig handling begået
af sikrede selv eller dennes ægtefælle/samlever, barn eller forældre.
- hvis nøglerne mistes som følge af grov uagtsomhed af sikrede.
- bortkomst af nøglerne som følge af konfiskation udført af myndigheder.
- bortkomst af nøglerne som følge af, at sikrede eller en anden har forlagt dem.
3 Geografisk område
Nøgleforsikringen dækker i Danmark.
4 Begrænsning
Forsikringen dækker maksimalt 1 skade om året.
5 Selvrisiko
Der er ingen selvrisiko på denne dækning.
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