
 

 

Almindelige vilkår for Scania GAP-forsikring  
 
 
Definitioner: 
Scania GAP-forsikring: GAP-forsikringen 
Ubetalt resttilgodehavende: Scania Finans, filial af Scania Finans AB, Sveriges’ 
resttilgodehavende i henhold til leasingaftalen.  
Scania Finans, filial af Scania Finans AB Sverige: Refereres som Scania Finans. 
Udvidet forsikring: Forsikring som omfatter skader på køretøjet, og som indeholder 
lovpligtig ansvarsforsikring samt kaskoforsikring. 
Forholdsmæssig Særlig leasingydelse: Ved totalskade tilbagebetales en 
forholdsmæssig del af den særlige leasingydelse, der beregnes ud fra den 
tilbageværende del af leasingperioden. Beregningsformlen for den forholdsmæssige 
ekstraordinære leasingydelse er følgende: 
 
X * (Z / Y) hvor 
X = Særlig leasingydelse. 
Y = Leasingperioden. 
Z = Antal tilbageværende måneder af leasingperioden inklusive den måned, hvor 
totalskaden skete. 
 
Totalskade: Et skadet køretøj, som det ifølge vurdering af teknisk sagkyndig ikke 
økonomisk kan betale sig at reparere, alternativt tyveri af et køretøj, som ikke findes 
inden for 30 dage fra den dag, hvor anmeldelse blev foretaget, eller hvis køretøjet 
findes inden for 30 dage, men er i en sådan stand, at det ifølge vurdering af teknisk 
sagkyndig ikke økonomisk kan betale sig at reparere. 
Markedsværdi: Køretøjets værdi på dagen for totalskaden. Sædvanligvis vurderes 
køretøjet af det forsikringsselskab, hvor den udvidede forsikring er tegnet. Unormalt 

slid, unormal anvendelse eller eksisterende ikke-reparerede skader, som påvirker 
markedsværdien, kan medføre nedsat erstatning. 
 
1 Omfang 
Denne forsikring gælder for køretøjet/køretøjerne oplistet i policen. 
 
1.1 Bilforsikring 

Det er en ufravigelig betingelse for forsikringsdækning, at køretøjet er dækket af en 
gyldig udvidet forsikring. Den udvidede forsikring skal være tegnet hos et 
forsikringsselskab, som er registreret i og har en gyldig forsikringslicens i et EU-land. 
Kunden skal altid underrette Scania Finans om, hvilket forsikringsselskab den 
udvidede forsikring er tegnet i. 
 
1.2 Skadeserstatning 
I tilfælde af totalskade ved brand, tyveri eller ulykke dækker GAP-forsikringen 
forskellen mellem det ubetalte resttilgodehavende og køretøjets dagsværdi på 
tidspunktet for totalskaden samt forholdsmæssig ekstraordinær leasingydelse. Ved 
totalskade dækker GAP-forsikringen også udgifterne til kundens selvrisiko under den 
udvidede forsikring med et beløb op til 25.000 DKK. Ved totalskade dækker GAP-
forsikringen omkostningerne til leje eller leasing af en erstatningskøretøj, som 
primært skal anskaffes igennem Scania Rental. Godtgørelsen til erstatningskøretøj 
er begrænset til 10.000 DKK pr. måned i maksimalt 3 måneder. Skadeserstatningen 
til kunden løber fra den dag, totalskaden er sket, til og med den dag, erstatningen 
udbetales via den udvidede forsikring. Det er kundens ansvar at indgå aftale 

vedrørende erstatningsbil. 
 
2 Forsikret køretøj 
Det er en ufravigelig betingelse for forsikringsdækning i henhold til GAP-forsikringen, 
at køretøjet er leaset igennem Scania Finans, og det skal fremgå af leasingaftalen, 
at der tegnes GAP-forsikring for bilen. 
 
3 Forsikringsperiode 
GAP-forsikringen følger leasingperioden med en løbetid pr. forsikret objekt på 
minimum 12 måneder og maksimalt 84 måneder. 
 
4 Geografisk begrænsning 
Det er en betingelse for forsikringsdækningen på GAP-forsikringen, at køretøjet kun 
anvendes i lande, hvor selskabet for den udvidede forsikring er medlem af Grønt 
Kort-samarbejdet, samt i lande, hvor bilen dækkes af den udvidede forsikring. 
 
5 Højeste skadeserstatningsbeløb 
Højeste erstatning pr. forsikringstilfælde og kunde er begrænset til 850.000 DKK. 
Højeste skadeserstatning pr. forsikret køretøj er begrænset til 25 % af indkøbsprisen 
eksklusive moms. 
 
5.1 Undtagelse 
Det er en betingelse for forsikringsdækning på GAP-forsikringen, at der er 
forsikringsdækning i henhold til den udvidede forsikring.  

 
5.2 Skadeserstatnings- og vurderingsregler 
Erstatning gennem GAP-forsikringen ydes kun ved totalskade, under forudsætning 
af, at skaden erstattes via køretøjets udvidede forsikring. 

 
6 Præmiebetaling 
Præmien betales sammen med betalingen af leasingydelsen. Aftalebestemt betaling 
af præmien er en forudsætning for, at køretøjet omfattes af forsikringsdækningen. 
 
Ved tilfælde af for sen præmiebetaling med den første præmie udsendes en 
påmindelse, og hvis betaling ikke har fundet sted inden for 30 dage fra datoen for 
påmindelsen, ophører GAP-forsikringen for de køretøjer, som omfattes af den 
ubetalte præmie. 
 
I tilfælde af for sen præmiebetaling med de øvrige præmiebetalinger udsendes en 
påmindelse. Betaling skal ske senest 21 dage fra datoen for påmindelsen, og 
såfremt betaling ikke sker inden fristen, kan selskabet 14 dage efter udløbet af 
fristen opsige forsikringsaftalen. Aftalen ophører, hvis præmien ikke er betalt senest 
21 dage efter opsigelsen. 
 
Hvis GAP-forsikringen ophører på grund af forsinket betaling, kan dækningen 
genoprettes, når præmien betales. GAP-forsikringen genoprettes da fra og med den 
dag, hvor Scania Finans modtager den udeblevne betaling. 

 
 
 
7 Præmiejustering 
VABIS er berettiget til at justere præmien som følge af en myndighedsbeslutning 
eller en ny lovgivning, f.eks. ved indførelse af skat eller moms på forsikringer. 
 
8 Kundens forpligtelser 
Kunden skal omgående informere Scania Finans om væsentlige ændringer såsom: 
 
i. Ændring af kundens status, adresse og virksomhed, 
ii. Ændring af eller nye anvendelsesområder for det forsikrede køretøj, 
iii. Skader på køretøjet, som kunden ikke har til hensigt at reparere. 
 
Hvis en væsentlig ændring påvirker køretøjets markedsværdi betydeligt eller 
medfører øget risiko, har VABIS ret til at reducere skadeserstatningen, annullere 
forsikringen eller forhøje præmien. 
 
9 Konkurs 
I tilfælde af at VABIS eller kunden tages under konkursbehandling, kan forsikringen, 
hvis gældende lov tillader det, annulleres af den ene part. 
 
10 Skadesanmeldelse 
Alle krav, der kan resultere i en totalskade, skal omgående og senest 5 dage fra 
skadesanmeldelsen sendes til selskabet, hvori den udvidede forsikring er tegnet, og 
indrapporteres i form af en skriftlig skadesanmeldelse til Scania Finans. For at 
anmelde en skade kontaktes Scania Finans på Tel: 0045 4454 2290. 

 
Almindelige Forsikringsformidlings Information 
 
1 Erstatning for distribution 

Som forsikringsdistributør modtager Scania Finans en provision, der beløber sig til 
en andel på 20 % af prisen på forsikringsproduktet ved tegning og ved fornyelse i 
forsikringsperioden samt en overskudsandel på 80 % fra VABIS. 
 
2 Håndtering af klager 
Ved uenighed om en skadeafgørelse eller ved klager kan der indsendes en skriftlig 
anke til: 
 
Scania Finans AB 
Customer Complaints Manager  
Verkstadsvägen 11 
SE-151 87 Södertälje 
Sverige 
E-mail: customercomplaints.scaniafinans@scania.com 
 
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 
 
3 Registrering og tilsyn 
Scania Finans, filial af Scania Finans AB Sverige, CVR-nr. 20273801, Industribuen 
19, 2635 Ishøj, e-mail: scaniafinans@scania.dk, virker som forsikringsformidler for 
forsikringsselskabet.  
 
Forsikringen er underlagt loven om forsikringsaftaler Lovbekendtgørelse nr. 1237 af 
9. november 2015 om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven). 
 
Scania Finans er aktuelt registreret som forsikringsagent i Forsikring og Pensions 
agentregister som kan ses på: 
http://info.forsikringogpension.dk/medlemmer/Agentregisteret/Sider/Agents%C3%B8
gning.aspx.  
 
Finanstilsynet fører et offentligt register over virksomheder, der har fået tilladelse 
eller er registreret som forsikringsformidler, jf. lov om forsikringsformidling, der trådte 
i kraft den 1. oktober 2018.  
 
Fra den 1, april 2019 vil alle forsikringsformidlere og accessoriske 
forsikringsformidlere være registreret i Finanstilsynets virksomhedsregister.  
 
Kontrol af registrering vil herefter kunne ske via Finanstilsynets hjemmeside: 
https://www.finanstilsynet.dk/tilsyn/virksomheder-under-tilsyn/registre/finanstilsynets-
register-over-forsikringsagenter-mv 
 
Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf.: 33 55 82 82, e-mail: 
finanstilsynet@ftnet.dk.  
 
4 Ansvarsforsikring 
Scania Finans har en gældende professionel ansvarsforsikring, der opfylder 
kriterierne i Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring mv. nr. 481 
af 3. maj 2018. 
 
Det betyder, at kunden er dækket mod økonomiske tab, hvis der sker fejl i 
forbindelse med rådgivning. 
 
Ansvarsforsikringen er tegnet gennem Tryg A/S og fornyes årligt. Erstatningskrav 
kan rettes direkte til Tryg A/S.  
 
Forsikringsbeløbet udgør minimum 9.325.475 kr. pr. skade, og minimum. 13.801.703 
kr. pr. år. 
 
5 Forsikringsselskab 
VABIS Försäkrings AB, 151 87 Södertälje, Sverige ( VABIS ) 
  
Scania Finans distribution af forsikring for VABIS er ikke eksklusiv. 
Vabis Försäkringsaktiebolag og Scania Finans, filial af Scania Finans AB Sverige 
ejes af Scania CV AB.  
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