
Nummerpladeforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet

Selskab: Aros Forsikring            FT-nr.: 50253      Produkt:  Nummerpladeforsikring M80-01 

Her kan du læse en kort og ufuldstændig beskrivelse af vores nummerpladeforsikring. Vælger du at oprette forsikringen, er det vores nyeste 
forsikringsbetingelser og dit nummerpladecertifikat, der udgør aftalen mellem os. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Nummerpladeforsikringen indeholder altid kun en dækning af køretøjets nummerplade.   

Danmark

Hvad dækker den? 
 
Generelt 
Alle husstandens private dansk indregistrerede nummerplader på 
biler op til 3.500 kg i egenvægt og på motorcykler. Nummerplader 
tilhørende de omfattede biler og motorcykler, der er monteret på cy-
kelstativ, bagageholder eller lignende er også dækket på forsikringen.

I tilfælde af et nummerpladetyveri, dækkes udgifterne til at erstatte 
den eller de stjålne nummerplader, inkl. montering af nye nummer-
plader.

Ved husstand forstås familiemedlemmer, der bor hos forsikrings-
tageren. Personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med 
forsikringstageren eller børn, er også en del af husstanden. Det er en 
forudsætning, at de pågældende personer er tilmeldt folkeregisteret 
på forsikringstagerens helårsadresse.

Hvad dækker den ikke?

Generelt
• Nummerpladerne skal være fastgjort efter Skats krav til fastgø-

relse af nummerplader, og tyveriet skal være anmeldt til politiet.
• Andre kaskoskader på køretøjet.

Hvor er jeg dækket? 
 
Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS-redningsfor-
sikringen dækker, jf. Det Røde kort.

Hvilke forpligtelser har jeg?

• Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikrin-
gen.

• Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i nummerpladecertifika-
tet er forkerte eller ændrer sig. 

• Du skal hurtigst muligt anmelde enhver skade til os. 
• Tyveri skal du tillige anmelde til politiet. 

Hvornår starter og slutter forsikringen?
Forsikringen starter den dag, vi aftaler og løber indtil den opsiges.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
• Du kan også opsige forsikringen med 30 dages skriftlig varsel til 

udgangen af en kalendermåned.
• Efter enhver anmeldt skade kan du indtil 14 dage efter, at vi har 

udbetalt erstatning eller afvist skaden, opsige forsikringen med 
14 dages skriftlig varsel. 


