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Santander Consumer Bank Værdisikring   

 

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 

Selskab: AXA France IARD - Danmark 
 

 
Detaljeret information om forsikringen finder du i forsikringsbetingelserne. 

 
Hvilken form for forsikring er der tale om? 

Santander Consumer Bank Værdisikring er en frivillig gruppeforsikring, der dækker din bil eller motorcykel. Ved 
totalskade af bilen eller motorcyklen på grund af ulykke, tyveri eller brand erstatter AXA de 3 første år forskellen, 
mellem forsikringsudbetaling fra bilens/motorcyklens kaskoforsikring og bilens/motorcyklens fakturapris/værdi på 
tegningstidspunktet. År 4 erstattes  75% af forskellen og år 5 erstattes 50% af forskellen.
 

 
Hvad dækker den? 

 
Din private bil/motorcykel som max.er 5 år 
gammel ved tegning af forsikringen og vejer 
under 3,5 ton 

   
Ved totalskade af bilen/motorcyklen på grund  
af ulykke, tyveri eller brand 
Selvrisiko på bilens/motorcyklens kasko- 
forsikring på op til max. kr. 3000 
Loyalitetsbonus på kr. 3500 til køb af ny/ brugt 
bil/motorcykel hos samme forhandler i  
forbindelse med totalskade dækket af denne 
forsikring. 

 

 
   
   
  

 
 
 
Hvad dækker den ikke?   

Bilens/motorcyklens alder er over 10 år   
Bil/motorcykels indkøbspris er over kr. 500.000   
Skader der ikke er omfattet af 
bilens/motorcyklens kaskoforsikring 
Bilen/motorcyklen må max. have kørt 
km 150.000 ved indtegning. 
 
 

Er der nogen begrænsninger i   
dækningen? 
 

Dækker kun i Europa   
Skal være en kaskoforsikring på bil/motorcykel   
Bilen/motorcyklen skal være dansk indregistreret   
Max. dækning kr. 150.000               
Min. dækning kr. 2.000 
 

 
Hvor er jeg dækket?   
Forsikringen dækker kun i Europa. 

   
 
 
 

Hvilke forpligtelser har jeg?   
Ved tegning er du ansvarlig for at opfylde etableringskriterierne.  
Du skal opgive korrekte oplysninger ved tegning af forsikringen.  
Ved en forsikringshændelse skal du snarest muligt anmelde skaden til AXA. 
 
  
 
Hvornår og hvordan betaler jeg?  
  
Forsikringsgebyret for forsikringen betales månedligt sammen med din finansieringsaftale. Første 
gang den førstkommende 1. i måneden efter forsikringens ikrafttræden.  
  

Hvornår går dækningen fra og til?  
Startdatoen kan du se på dit forsikringsbevis. Forsikringen ophører automatisk efter 5 år fra 
tegningsdatoen, ved misligholdelse af aftalen eller når AXA har betalt erstatning for en skade. 
  
 
Hvordan opsiger jeg aftalen? 
Du kan opsige forsikringen når du ønsker det. Opsigelsesfristen er løbende måned + 30 dage og skal 
gøres skriftligt til Santander Consumer Bank. 


