
 

Traktor- og motorredskabsforsikring NEM Forsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: NEM Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge      : Traktor- og motorredskabsforsikring  
 Danmark 
 

Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan findes 
på NEM Forsikrings hjemmeside www.nemforsikring.dk. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Traktor- og motorredskabsforsikring indeholder som udgangspunkt den lovpligtige ansvarsforsikring, der dækker skade, som køretøjet forvolder på 
andres ting og person ved et færdselsuheld. Forsikringen kan udvides med en kaskoforsikring, der dækker skader på køretøjet ved påkørsel, brand, 
tyveri m.v. 

 

Hvad dækker den? 
 
Generelt 

 Forsikringen dækker dig og alle, du låner køretøjet til. 
Desuden dækker vi værksteder, hvis køretøjet er til 
reparation/service, og en ny ejer af køretøjet i op til tre 
uger efter, at du har solgt det. 

 
Ansvarsforsikring 

 Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt ved brug 
af køretøjet med de i færdselsloven til enhver tid 
gældende summer.  

 
TILVALGSDÆKNINGER 
 
Kaskoforsikring 

Forsikringen dækker, hvis der sker skader på køretøjet, 
herunder tyveri og røveri. 
 
Omkostninger i forbindelse med visse retstvister er dækket 
med op til 175.000 kr. (retshjælp). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hvad dækker den ikke? 
Her er nogle eksempler på forhold, der ikke er omfattet af 

forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde overblik 

finder du i policen og forsikringsbetingelserne. 

 

 Forsikringen dækker ikke føreren, eller skade på ting 
eller dyr, der transporteres med køretøjet 

 Forsikringen dækker ikke skade på tilkoblede køretøjer. 
 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 
Her er eksempler på skader, der ikke er dækket af 
forsikringen. Listen er ikke udtømmende. Det fulde overblik 
finder du i policen og i forsikringsbetingelserne. 

 

! Forsikringen dækker ikke skader under 
selvrisikobeløbet. 

! Kaskoforsikringen dækker ikke skader, der sker under 
arbejde for andre, medmindre det fremgår af policen. 

! Kaskoforsikringen dækker ikke skade, der alene opstår i 
og er begrænset til køretøjets mekaniske dele, samt 
skader, der skyldes forringelse af køretøjet eller 
maskinens stand som følge af brug, slitage, stenslag i 
lak, ridser i ruder, tæring, rust og vejrligets påvirkning. 

 

 

 
 

 

Hvor er jeg dækket? 
 

 Forsikringen dækker i Danmark. 

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

- Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen. 

- Du skal betale til tiden. 

- Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af din police. F.eks. hvis køretøjets anvendelse ændres. 

- Får du en skade, skal du straks anmelde den til os. 

 
 

http://www.nemforsikring.dk/


 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten. 
Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der visse forudsætninger, der skal være opfyldt. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen. 
Forsikringen er årlig og fornys automatisk, indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af os.   

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

- Forsikringen skal opsiges skriftligt. 

- Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato.  

- Endelig kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel i indtil 14 dage efter, en skade er afsluttet. 
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