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Responsum nr. 3188 af 3. juni 1997 

En advokat ønskede svar på følgende spørgsmål:  

 

1) Når en kunde henvender sig i en automobilforretning og i forbindelse med 

køb af bilen underskriver begæring om autoforsikring inklusive kaskodækning 

hos forhandleren, har kaskoforsikringen da virkning fra det tidspunkt, kunden 

får udleveret bilen uden forbehold fra forhandleren, eller har kaskodelen af for-

sikringen først virkning fra det tidspunkt, hvor selskabet positivt meddeler, at 

forsikringen er antaget.  

 

2) Såfremt kaskoforsikringen først har virkning fra antagelsestidspunktet, beder 

jeg Dem meddele, om det gør nogen forskel, at bilen er solgt med ejendomsfor-

behold, og at forhandleren eller det finansieringsselskab, kontrakten måtte være 

overdraget til, fremsender panthaverdeklaration til notering hos selskabet, her-

under har selskabet i denne forbindelse da en særlig (hurtig) handlepligt overfor 

panthaveren, der måske tror, forsikringen er i orden, for at undgå betaling af 

eventuelle mellemliggende kaskoskader.  

 

3) Såfremt kaskoforsikringen først har virkning fra antagelsestidspunktet, er det 

da sædvanligt ved præmieberegningen, at præmien beregnes differentieret for 

ansvars- og kaskodækningen, dvs. ansvarsdækningen beregnes fra forsikrings-

begæringen, medens kaskopræmien først beregnes fra det senere tidspunkt, 

hvor også bilen er kaskoforsikret.  

  

Assurandør-Societetet afgav følgende svar:  

 

Ad spørgsmål 1:  

Normalt vil både ansvars- og kaskoforsikring dække skader straks fra indregi-

strering af bilen. For så vidt angår kaskoforsikring kan kaskodækning ikke anses 

for tegnet, hvis forsikringsselskabet kan dokumentere sin acceptpolitik, jf. ved-

lagte ankenævnskendelse nr. 42.478.  

 

Ad spørgsmål 2:  

Det fremgår af panthaverdeklarationsvilkårenes pkt. 4, hvornår panthaverdekla-

rationen træder i kraft. Det sker, når den - påklæbet gebyrmærker - kommer 



 

Side 2 

frem til selskabets hovedkontor eller når - påklæbet gebyrmærker - kommer 

frem til et pengeinstitut eller investeringsselskab.  

Af deklarationsvilkårenes pkt. 5 fremgår, at hvis forsikringsselskabet ikke ønsker 

at overtage forsikringen, hæfter selskabet i indtil 6 dage efter, at kreditor har 

modtaget meddelelse om det. Denne meddelelse skal fremsendes senest 14 da-

ge efter modtagelsen af deklarationen, jf. vedlagte responsumsvar af 3. juni 

1992.  

 

Ad spørgsmål 3:  

Spørgsmålet om differentiering af præmie vil i almindelighed ikke opstå, da for-

sikringen enten træder i kraft fra et bestemt tidspunkt eller slet ikke antages. 


