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Særlige betingelser
Klausuler Hvis der gælder særlige klausuler, fremgår det af 
policen.

03 Den forsikrede bil bruges i dit erhverv som landpoliti-
assistent.

06 Ansvarsforsikringen er udvidet til at dække kørsel med 
camping- eller påhængsvogn, når den er koblet til det forsikre-
de motorkøretøj.

13 Kaskoforsikringen er udvidet til at dække privat indbo og 
løst inventar, som hører til og sædvanligvis opbevares fast i
camping- eller teltvognen.

Forsikringen dækker skade som følge af
• Brand og eksplosion
• Tyveri fra aflåst vogn og fortelt, når der er konstateret  

voldeligt opbrud
• Udstrømning af væsker fra installationer i vognen
• Stormskade på vognen
• Færdselsskade, hvor det tilkoblede køretøj beskadiges

Forsikringen dækker ikke
• Penge og pengerepræsentativer
• Guld, sølv og smykker
• Mønt- og frimærkesamlinger

Forsikringssum og selvrisiko
Indbo dækkes maksimalt med 29.605 kr.
Erstatningen for en enkelt genstand er maksimalt 5.938 kr.
Summerne er basisbeløb pr. 1/1 2013 og indeksreguleres hvert 
år den 1. januar med samme procent som præmien.
Selvrisiko er 300 kr. pr. tyveriskade.

Forsikringen omfatter ikke skade, der er dækket af anden 
forsikring.

Det er en betingelse for forsikringen
 · at du eller din ægtefælle/registrerede partner/samlever er ansat i eller pensioneret fra stilling som beskrevet i Popermos  
vedtægt og popermo.dk. Efterlevende ægtefælle/registreret partner/samlever kan overtage forsikringen.

 · at den forsikrede knallert er til eget eller ægtefælles/registreret partners/samlevers eller hjemmeboende børns personlige brug.
 · at den forsikrede knallert kun lejlighedsvis og uden betaling lånes ud til andre.

Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring 
Forsikringen er tegnet med variabel præmie, så der ydes bonus for skadefri kørsel – se pkt. 9.

Det præmietrin, hvorpå forsikringen er indplaceret, fremgår af policen, hvor det også er beskrevet, hvornår der efter 
skadefri kørsel rykkes til lavere trin.

Kaskoforsikringen er tegnet med selvrisiko, jf. pkt. 21.

Præmien indeksreguleres, jf. pkt. 8.

Understreget tekst markerer henvisning til den alfabetiske ordforklaring i pkt. 28.

Popermo er et dansk forsikringsselskab og er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 
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Ansvar og kasko

1 Hvem er sikret

1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og andre, som har 
forsikringstagerens tilladelse til at være lovlig bruger eller fører 
af køretøjet.

1.2 Virksomheder, der har køretøjet til reparation, service o.l., 
er dækket ved kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstage-
rens interesse.

1.3 Ved salg af køretøjet er ny ejer dækket af forsikringen i ind-
til tre uger efter ejerskifte, hvis ny ejer ikke er dækket af egen 
forsikring for samme køretøj. 

2 Hvor dækkes

2.1 Forsikringen dækker i de lande, der er tilsluttet grøn-
kortordningen. 

2.2 Popermo kan ændre eller opsige udlandsdækningen, her-
under redningsforsikringen, med 14 dages varsel, uden at det 
berører de øvrige dele af forsikringen.

2.3 Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækkes 
subsidiært.

3 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke 

3.1 Skade eller ansvar for skade opstået under naturkatastrofer, 
krig, oprør, borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, 
medmindre det bevises, at disse forhold ikke er årsag til skaden.

3.2 Skader som følge af terrorhandlinger ved brug af nukleare, 
biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror). 

Såfremt Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, at der 
er indtrådt en NBCR-terrorhandling, ydes der erstatning 
fra den statslige erstatningsordning for NBCR-terrorskader 
på brandforsikrede genstande, som er omfattet af loven.

4 Motorløb

Forsikringen dækker 

4.1 Skade på køretøjet og ansvar for skade, som opstår under 
orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt under rally, 
når

4.1.1 kørslen foregår i Danmark.

4.1.2 der ikke er tale om terrænkørsel.

4.1.3 politiet har givet løbstilladelse, når det kræves.

4.1.4 at gældende løbsregler er overholdt.

Forsikringen dækker ikke

4.2 Skade på køretøjet og ansvar for skade, som opstår under 
kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil.

4.3  Al kørsel på bane eller andet til formålet afspærret område.
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5 Øvelseskørsel

Forsikringen dækker

5.1  Skade på køretøjet og ansvar for skade, som opstår under
øvelseskørsel (glatføre- og manøvrekørsel), når

5.1.1 kørslen sker på et område, der er godkendt af politiet og 
afspærret til formålet.

5.1.2 kørslen foregår under instruktion fra motor- eller 
kørelærerorganisation eller tilsvarende sagkyndige.

6 Ikrafttrædelsestidspunkt

6.1 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor Popermo  
har modtaget den begæring du har underskrevet – ansvars- 
forsikringen først fra indregistreringstidspunktet – medmindre 
du ønsker en senere ikrafttrædelsesdato.

6.2 Ønsker Popermo ikke at overtage forsikringen, får du et 
skriftligt afslag, og dækningen ophører syv dage efter, at du har 
modtaget det skriftlige afslag.

7 Præmiens betaling 

7.1 Den første præmie skal betales, når forsikringen træder 
i kraft, senere præmier på de betalingsdatoer der fremgår af 
policen.

7.2 Popermo sender et indbetalingskort til betalingsadres-
sen. Betales præmien ikke efter første henvendelse, sender 
Popermo en rykker til betalingsadressen. Rykkeren indeholder 

oplysning om retsvirkningerne vedrørende den manglende 
præmiebetaling. Popermo sender tidligst den første rykker 21 
dage efter at første indbetalingskort er sendt.

7.3 Betales præmien ikke senest 14 dage efter rykkeren, bort-
falder Popermos dækning.

8 Indeksregulering

8.1 Præmien reguleres hvert år 1. januar på grundlag af et 
løntal, som Danmarks Statistik udarbejder. 

9 Bonusregler – Præmietrin

9.1 Forsikringen er tegnet med variabel præmie, så der ydes 
bonus for skadefri kørsel.

9.2 Forsikringens indplacering på et af de følgende præmietrin 
fremgår af policen.

Trin 0 = 160% af trin 2
Trin 1 = 130% af trin 2
Trin 2 = 100%
Trin 3 = 60% af trin 2

9.3 Nytegnede forsikringer er indplaceret således:

Trin 1: Hvis 2 års skadefri kørsel i eget køretøj ikke kan do-
kumenteres. Efter 2 hele kalenderår uden belastende skade 
rykkes til trin 2 og efter yderligere 2 skadefri år til trin 3.

Trin 2: Hvis 2 skadefri år i eget køretøj kan dokumenteres. 
Efter 2 hele kalenderår uden belastende skade rykkes til trin 3.

Trin 3: Hvis 4 skadefri år i eget køretøj kan dokumenteres.

9.4 Indtræffer belastende skade, rykkes der – for hver anmeldt 
skade – et præmietrin op. Efter 2 år uden skade på dette trin 
rykkes atter et trin ned.

Indtræffer skade på trin 1 eller 2’s andet år, rykkes dog atter et 
trin ned efter 1 år uden skade.

9.5 Overgang til andet præmietrin sker 1. januar.

9.6 Præmierne på camping-, telt- og påhængsvogne er ikke 
trinregulerede.
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9.7 Når en skade er afsluttet, får du skriftlig orientering og kan 
vælge at betale skadeudgiften, således at skaden ikke får præ-
miemæssige konsekvenser, jf. pkt. 9.4.

Du skal betale skadeudgiften senest to måneder efter, at du har 
modtaget oplysning om skadeudgiften.

10 Ændring af præmie og forsikringsbetingelser

Ændrer Popermo præmietarif eller forsikringsbetingelser, 
kan begge parter forlange ændringerne gennemført med en 
måneds varsel og med virkning fra en 1. januar. Godkendes 

ændringerne ikke, kan begge parter opsige forsikringen med 14 
dages varsel fra den ønskede ændringsdato.

11 Varighed, opsigelse og ophør

11.1 Forsikringen er tegnet for en etårig periode og er i kraft, 
indtil du opsiger den skriftligt med 30 dages varsel til udgangen 
af en kalendermåned. Popermo kan opsige forsikringen skriftligt 
med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb.

11.2 Senest 14 dage efter at en skade er afsluttet, kan Poper-
mo kræve skærpede vilkår, og begge parter kan opsige forsik-
ringen med 14 dages varsel.

11.3 Opfylder du ikke betingelserne om ansættelsesforhold, 
etc., ophører forsikringen uden opsigelse. Tilbagebetaling af 
præmie sker fra det tidspunkt, Popermo blev orienteret.

11.4 Ejer du ikke længere det forsikrede køretøj, ophører forsik-
ringen, medmindre du får et andet køretøj, som skal fortsætte 
på policen.

11.5 Ophører forsikringen på et andet tidspunkt end beta-
lingsdatoen på policen, betaler Popermo forudbetalt præmie 
forholdsmæssigt tilbage fra afmeldingsdatoen.

12 Stilstand

12.1 Hvis du underskriver en blanket om, at køretøjet ikke er i 
brug, kan forsikringen ændres til stilstandsforsikring, jf. tariffen.

12.2 Du får ikke præmienedsættelse på stilstandsforsikringen 
for camping-, telt- og påhængsvogne. 

13 Flytning og risikoforandring

Flytter du, eller ændres den risiko, der er beskrevet i policen, 
f.eks. køretøjets anvendelse, skal du omgående give Popermo 
besked, så Popermo kan vurdere, om policen kan fortsætte på 
uændrede vilkår.

Giver du ikke Popermo besked om ændringerne, kan det med-
føre, at erstatningen nedsættes eller bortfalder helt.

14 Anmeldelse af skade

14.1 Du skal anmelde skader snarest muligt, og anmeldelsen 
skal indeholde fyldestgørende oplysninger. Ved tyveri, hærværk 
og brand skal skaden også anmeldes til politiet.

14.2 Du må ikke aftale at betale erstatningskrav eller reparati-
oner uden Popermos accept. Er det ulovligt eller uforsvarligt at 
køre videre med det beskadigede køretøj, kan mindre reparati-
oner udføres.

15 Lovgivning og vedtægt 

Lov om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed gælder sam-
men med vedtægten for Popermo Forsikring GS. 

Vedtægten får du, hvis du ringer til Popermo eller downloader 
den fra popermo.dk.
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Ansvar

16 Hvad dækkes

16.1 Forsikringen dækker sikredes – jf. pkt. 1 – erstatnings-
ansvar for skader forvoldt, når køretøjet er i brug som køretøj.

Hvad dækkes ikke

16.2 Skade på den person, der er fører af køretøjet.

16.3 Skade på ting, der tilhører dig eller fører.

16.4 Skade på tilkoblet køretøj.

16.5 Skade på dyr, der transporteres i eller på et tilkoblet 
køretøj. 

17 Forsikringssummer

17.1 I Danmark dækker ansvarsforsikringen med de summer, 
der er fastsat i færdselsloven.

17.2 I udlandet dækker ansvarsforsikringen med de summer, 
der kræves i de pågældende lande – dog minimum med de 
summer, der gælder i Danmark.

17.3 Udover de nævnte summer betaler Popermo pålagte 
omkostninger og renter af erstatningsbeløb.

18 Regres 

18.1 Popermo har regres mod enhver, der er ansvarlig for ska-
den, når skaden er forvoldt med forsæt eller ved en uagtsom-
hed, der betegnes som grov hensynsløshed, jf. færdselslovens 
§ 104.

18.2 Popermo er forpligtet til at gøre regres, hvis skaden 
er sket, medens køretøjet var udlejet uden fører i strid med 
Justitsministeriets bekendtgørelse, medmindre du kan bevise, 

at skaden eller omfanget af skaden ikke skyldes, at køretøjet var 
udlejet i strid med bekendtgørelsen.

18.3 Popermo har regres for skader, der ikke er dækket af 
forsikringen, og for skader som er sket, efter at køretøjet er 
solgt, og efter at den tre ugers frist, der er beskrevet i pkt.1, er 
udløbet.

Kasko

19 Hvad dækkes 

19.1 Bortset fra de undtagelser og begrænsninger, der er 
nævnt i pkt. 20, dækker forsikringen de skader, der sker på det 
forsikrede køretøj, og tab af køretøjet eller dele deraf ved tyveri 
og røveri.

19.2 Tilbehør, der bruges i forbindelse med køretøjet.

19.3 Nødvendige transportomkostninger til nærmeste repa-
ratør eller til din sædvanlige reparatør, hvis denne bor inden 
for 50 km fra uheldsstedet, når der er sket en skade, som er 
dækket af forsikringen.

19.4 Nødvendige udgifter til køretøjets hjemtransport, hvis 
køretøjet kommer til veje efter tyveri og røveri. 
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20 Hvad dækkes ikke

20.1.1 Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed.

20.1.2 Skade sket, når fører var under påvirkning af narkotika 
eller spiritus på skadetidspunktet.

20.1.3 Skade sket, når køretøjet var behæftet med mangler, der 
gjorde det uforsvarligt at benytte det.

20.1.4 Skade indtrådt, når køretøjet blev ført af en person, der 
ikke havde gyldigt kørekort. Forsikringen dækker dog, når årsa-
gen til skaden ikke er førerens manglende kørefærdighed.

20.1.5 Skade sket, når køretøjet var udlejet uden fører.

20.1.6 Skade, der alene er opstået i køretøjets mekaniske dele 
(f.eks. motor, transmission, bremsesystem og styretøj), herun-
der materialebrud. Sådan skade dækkes, hvis den er sket som 
følge af brand, eksplosion uden for motoren, kortslutning, lyn-
nedslag, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller 
ved hjælp af andet befordringsmiddel. Kørselsskade sket som 
følge af skade i køretøjets mekaniske dele, herunder materiale-
brud, er dækket.

20.1.7 Skade, herunder kortslutning, der alene er opstået i det 
elektriske system i el-drevne køretøjer.

20.1.8 Skade på køretøjet eller dele deraf under og i forbin-
delse med bearbejdning eller behandling, uanset om denne 
foretages af reparatør, dig eller andre. Skaden dækkes dog, når 
den er sket ved kørsel, brand eller i maskinvaskeanlæg.

20.1.9 Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæ-
ring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, 
der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og 
lignende.

20.1.10 Skade, som du kan kræve erstatning for gennem anden 
forsikring, abonnement eller lignende.

20.1.11 Tyveri af brændstof.

20.2 Hvis du eller den faste bruger ikke har forvoldt skaderne 
nævnt under pkt. 20.1.1 - 20.1.4, er I dækket af forsikringen, 
hvis det kan bevises, at du/den faste bruger ikke kendte eller 
burde have kendskab til de beskrevne omstændigheder.

20.3 Har Popermo betalt en skade, hvor en sikret, herunder 
anden fører end dig, ikke har krav på dækning, har Popermo 
regres for betalte udgifter.

21 Selvrisiko

21.1 Medmindre en skade henhører under pkt. 21.2, 21.3 
eller 21.4, bærer forsikringstager selv de første 500 kr.

21.2 For glasskader er selvrisikoen 300 kr.

21.3 For camping-, telt- og påhængsvogne er selvrisikoen 
300 kr.

21.4 Ved nedenstående skader betaler du ikke selvrisiko

21.4.1 Tyveri og røveri.

21.4.2 Brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag.

21.4.3 Nedstyrtende genstande.

21.4.4 Når køretøjet er overladt i varetægt til værksted, service 
eller lignende.

21.4.5 Når den ansvarlige kendte modparts erstatningspligt 
bortfalder, jf. lov om erstatningsansvar, kap. 2.

21.4.6 Når en ansvarlig kendt modpart ikke kan betale  
Popermos udgifter.

21.4.7 Skader under redningsforsikringen i udlandet.

21.5 For retshjælpsdækningen gælder særlige selvrisiko- 
bestemmelser, se pkt. 24. 

22 Erstatning

Erstatningen kan opgøres på følgende måde:

22.1 Reparation
Ved reparation skal køretøjet sættes i samme stand som før 
skaden. Popermo kan anvise reparatør og leverandør af reser-
vedele m.m.

Følgende er ikke dækket

Merudgifter til reparation sket uden for normal arbejdstid.
Forbedring af køretøjet som følge af nødvendig udskiftning af 
slidte eller tærede reservedele.

Skader sket hos reparatør/forhandler
Er skaden sket, mens køretøjet var overladt eller solgt til repa-
ratør/forhandler, jf. pkt. 1.2 og 1.3, skal reparationer, som kan 
udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til netto-
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priser. Skader, som repareres på andre værksteder, erstattes 
med det beløb, som Popermo sædvanligvis betaler reparatø-
ren/forhandleren for reparationen.

22.2 Kontanterstatning
Kan reparation ikke gennemføres, jf. SKATs regler, fastsættes 
erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og 
stand vil koste mod kontant betaling, når

• skaden er så stor, at reparationsudgiften medfører, at Poper-
mo skal tilbyde kontanterstatning, jf. Skats regler.

• et stjålet køretøj ikke er kommet til veje inden fire uger efter, 
at du har anmeldt tyveriet til Popermo og politiet.

Har Popermo udbetalt kontanterstatning, tilhører køretøjet 
Popermo.

22.3 Nyværdierstatning

22.3.1 Popermo erstatter person- og varebiler med et beløb 
svarende til prisen for en fabriksny bil af tilsvarende fabrikat, 
type og årgang som den skaderamte, når

22.3.1.1 skaden er sket inden for det første år efter første 
indregistrering.

22.3.1.2 bilen var fabriksny ved tegning af forsikringen.

22.3.1.3 taksator har opgjort reparationsomkostningerne til 
mere end 50 % af bilens nyværdi.

22.4 Erstatning for tilbehør
Popermo kan vælge at genanskaffe tilsvarende genstande eller 
at betale kontanterstatning.

22.5 Værdiforringelse
Er den forsikrede bil en person- eller varebil, og overstiger 
reparationsudgifterne 20 % af prisen for en fabriksny bil af 
samme fabrikat og type, betaler Popermo erstatning for værdi-
forringelse efter følgende regler

22.5.1 15 % af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for 
det første år efter første indregistrering.

22.5.2 10 % af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for 
det andet år efter første indregistrering.

22.5.3 Popermo udbetaler ikke erstatning for værdiforringelse, 
når bilen er ældre end 2 år.

22.6 Indirekte tab
Afsavn er dækket, når det fremgår af policen.

Andre indirekte tab er ikke dækket. 

Retshjælp

23 Kort om retshjælp

23.1 Har du tegnet kaskoforsikring, har du retshjælpsforsikring.

Retshjælpsforsikringen dækker udgifter i forbindelse med 
private tvister. Tvister er i denne forbindelse uenighed af retlig 
art. Du er dækket med den forsikringssum og selvrisiko, der 
fremgår af de fuldstændige forsikringsbetingelser for rets-
hjælpsforsikring.

Du får forsikringsbetingelserne, hvis du ringer til Popermo eller 
downloader dem fra popermo.dk.

Hvis sagens økonomiske værdi er under 50.000 kr., skal du 
søge retshjælpsdækning på domstol.dk. Her får du hjælp til at 
udfylde en blanket, som du skal sende til retten, efterfølgende 
behandler retten din ansøgning. Er sagens økonomiske værdi 
over 50.000 kr., skal du bede en advokat kontakte Popermo, 
herefter vurderer Popermo, om du kan få retshjælpsdækning.

Selvrisikoen er 10 % af sagens samlede omkostninger, dog mi-
nimum 2.500 kr. Har du fri proces, skal du ikke betale selvrisiko. 
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Redningsforsikring i udlandet

24 Det røde kort

24.1 Har du tegnet en kaskoforsikring, har du også en red-
ningsforsikring i udlandet, jf. forsikringsvilkårene på det røde 
SOS-kort som du får, hvis du ringer til Popermo eller down- 
loader det fra sos.dk eller popermo.dk.

24.2 Forsikringen dækker i det geografiske Europa indtil Ural,  
i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran.

24.3 Camping-, telt og påhængsvogne er dækket af rednings-
forsikringen, når der er tegnet særskilt kaskoforsikring.

24.4 Kaskoforsikringen dækker retshjælp i udlandet.

24.5 Du skal altid have registreringsattesten med, når du kører 
i udlandet.

Øvrige oplysninger

25 Behandling af personoplysninger

Når du tegner forsikring, skal du oplyse navn, adresse og CPR-
nr. Disse oplysninger registrerer Popermo i et medlemsregister,
som bruges i sagsbehandlingen.

Ønsker du indsigt i de registrerede personoplysninger, skal du 
kontakte Popermo.

26 Klageadgang

Opstår der uoverensstemmelse, og fører en henvendelse til 
den klageansvarlige ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du 
klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00

Klager til Ankenævnet skal sendes på særligt klageskema, du 
skal betale et mindre gebyr.

Klageskemaet kan du få hos Popermo eller downloade fra 
ankeforsikring.dk.

27 Fortrydelsesret

Jf. lov om forsikringsaftaler har du fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, 
hvor du modtager meddelelse om, at forsikringsaftalen
er indgået.

Modtager du f.eks. policen mandag den 1., har du frist til og 
med mandag den 15. Udløber fristen på en helligdag, en

søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du 
vente til den følgende hverdag.

Sådan fortryder du
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du skriftligt orientere 
Popermo om, at du har fortrudt aftalen.
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Er policen ikke en ny forsikringsaftale, men blot ændring af 
en bestående forsikringsaftale, gælder fortrydelsesretten kun 
ændringen.

Det har alvorlige konsekvenser, hvis du fortryder at tegne en 
lovpligtig ansvarsforsikring for din bil
Fortryder du at tegne lovpligtig ansvarsforsikring for din bil, har 
du ingen forsikringsdækning for de skader, som du eller
en fører af bilen forvolder.

Er der ikke tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, når skaden 
sker, skal du eller føreren af din bil betale for de skader, der
påføres andre.

28 Ordforklaring

Ordforklaringen er en integreret del af forsikringsbetingelserne.

Abonnement
Abonnement er redningsabonnement eller lignende.

Belastende skade
Belastende skade er skade, der kan medføre udgift for 
Popermo, men ikke

• selvrisikofri skader omfattet af pkt. 21.4
• glasskader jf. pkt. 21.2
• skader som følge af bevisligt hærværk
• skade, hvor erstatning udbetales alene med henvisning  

til færdselslovens bestemmelse om objektivt ansvar, jf.  
færdselslovens § 101, stk. 1 og 2 (hvis der ikke er skyld  
hos føreren)

• skade, der dækkes af retshjælpsforsikringen

Brand
Brand er skade forvoldt ved løssluppen ild. Svidning og  
smeltning, der ikke er en følge af brand, f.eks. tobaksgløder,  
er ikke brandskade.

Grønkortordningen
Det grønne kort er dokumentation til udenlandske told- og  
politimyndigheder for, at der er tegnet en ansvarsforsikring,  
der er gyldig i de pågældende lande. På popermo.dk kan du  
se i hvilke lande, du skal medbringe det grønne kort.

Nyværdi
Nyværdi er bilens dagspris, inkl. fuld afgift, ekstraudstyr og 
registreringsomkostninger på skadetidspunktet. Bestemmelsen 
vedrører ikke køretøjer, der er helt eller delvist afgiftsfrie.

Regres
Regres betyder, at Popermo kan kræve udbetalte erstatnings-
beløb tilbagebetalt af ansvarlige skadevoldere.

Tilbehør
Tilbehør til køretøjet er
• fastmonteret tilbehør - f.eks. radio, ekstralygter  

og specialfælge
• afmonteret tilbehør - f.eks. tagbagagebærer og vinter-  

eller sommerdæk, der opbevares på bopælen
• tilbehør, der ikke er beregnet til montering - f.eks. 

standardværktøj, startkabler, benzindunk og måtter

Der dækkes maksimalt 5 stk. cd/dvd, når de stjålne genstande 
er tilbehør til monteret medieafspiller.
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