
 

 

Scania Finans 
Filial af Scania Finans AB, Sverige  
 

Adresse: 
Industribuen 19 
DK-2635 Ishøj 

Telefon: 
+45 4454 2290 

A/S-reg.nr.: FAS 242.090 
CVR nr.: 20 27 38 01 

Mail: 
scaniafinans@scania.dk 

 

Vigtigt information inden køb af Scanias Lastbilforsikring 
 

 

 

Forsikringsgiver 
Selskabet bag forsikringen er Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. 

24260666, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, e-mail: 

industri@tryg.dk. Tryg Forsikring A/S er under tilsyn af det 

danske Finanstilsyn. 

 

Forsikringsformidling 
Scania Finans, filial af Scania Finans AB Sverige, CVR-nr. 
20273801, Industribuen 19, 2635 Ishøj, e-mail: 
scaniafinans@scania.dk, herefter betegnet som SF, virker 
som forsikringsagent for forsikringsselskabet Tryg Forsikring 
A/S.  
 

SF er registreret i Forsikring & Pensions agentregister. 

Registreret findes på www.forsikringogpension.dk – under 

Agentregister. Forsikring & Pension, Philip Heymans Allé 1, 

2900 Hellerup Danmark, tlf.: 41 91 91 91, e-mail: 

fp@forsikringogpension.dk. 

Scania Danmark A/S, CVR-nr.: 17045210, Industribuen 19, 
2635 Ishøj, herefter betegnet som SDA, virker som 
underagent for SF. SDA er registreret i Finanstilsynets 
register over forsikringsagenter. Registreret findes på 
http://vut.finanstilsynet.dk/Tal-og-fakta/Virksomheder-
under-tilsyn. Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 
København Ø, tlf.: 33 55 82 82, e-mail: 
finanstilsynet@ftnet.dk.  
 

Forsikringsaftale 
SF og SDA rådgiver om din forsikringsaftale. Rådgivningen 

baseres på kundens behov, der afdækkes inden en eventuel 

forsikringsaftale tegnes.  

Ved køb af forsikringer udleveres et dokument, der beskriver 

selve forsikringen. Yderligere beskrivelser af SF og Trygs 

forsikringer kan findes på hhv. www.Scania.dk og 

www.Tryg.dk.   

Selvom SF udbyder både forsikringer til og finansiering af 

tunge køretøjer, kan de forskellige løsninger købes hver for 

sig. Det betyder, at forsikringer kan købes separat uden krav 

om finansiering gennem SF.  

 
Professionel Ansvarsforsikring 

SF og underagent har en gældende professionel 
ansvarsforsikring. Det betyder, at du er dækket mod 
økonomiske tab, hvis der sker fejl i forbindelse med 
rådgivning. 

Ansvarsforsikringen er tegnet gennem Tryg Forsikring A/S og 
fornyes årligt. Erstatningskrav kan rettes direkte til Tryg 
Forsikring A/S.  

Forsikringsbeløbet udgør minimum 9.325.475 kr. pr. skade, 
og minimum. 13.801.703 kr. pr. år.   

 

Provision eller lignende 
SF modtager provision fra Tryg Forsikring ved salg af 

forsikringsaftaler. Provisionen består af en procentdel af 

prisen på forsikringsproduktet ved både start og fornyelse af 

forsikringsperioden.   

 

Klagemuligheder 
Vi bestræber os altid på, at vores kunder får god og korrekt 

rådgivning og behandling. I tilfælde af uenighed med SF om 

forsikringen, kan der klage til vores klageansvarlige på enten 

customercomplaints.scaniafinans@scania.com eller i et brev 

til: 

 

Scania Finans AB 
Att. Customer Complaints Manager 

Verkstadsvägen 11 

SE-151 87 Södertälje 

Sverige 

Såfremt en tvist vedrørende forsikringsaftalen indbringes for 
Retten, afgøres denne efter dansk ret ved en dansk domstol 
og i øvrigt efter retsplejelovens regler om værneting.  
 

Personoplysninger 
SF indsamler og behandler oplysninger om vores kunder i 

forbindelse med oprettelse af forsikringer og andre 

henvendelser. Du kan læse mere om vores persondatapolitik 

på www.Scania.dk.
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