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Hvilken form for forsikring er der tale om?
Drive7 er en udvidet garantiforsikring for motorkøretøjer, som dækker mekaniske og elektroniske fejl.
Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?










Reservedele og arbejdsløn i forbindelse med
reparation af køretøjet hos et autoriseret værksted i
tilfælde af mekaniske eller elektroniske fejl i en
dækket del på køretøjet.
Alle mekaniske og elektroniske dele.
Olietætninger eller -pakninger, hvor fjernelse af
motor, gearkasse eller differentialdrev/baghjulsdrev
er afgørende for reparation/udførelse.
Skader på motorhuse som følge af en
dækningsberettiget skade.
Standard audioudstyr: Fabriksmonteret radio/
CD-afspiller, multichanger og Bluetooth-udstyr.












En fuldstændig liste over, hvilke dele der ikke er omfattet
af Drive7, fremgår af forsikringsbetingelserne, men som
eksempler kan nævnes:
Antenner
Batterier eller celler til hybrid-/elbiler
Katalysator og udstødningssystem
Sliddele, fx koblingslameller og -tromler, bremseklodser,
dæk, viskerblade, pærer, sikringer og AC-kølemidler
Slanger og rør
Støddæmpere/luftaffjedringsdele
Suspensionsbøsninger
Udsmykning, lak og karosseri
Vinduer, forrude og dørforseglinger
Ledninger

Hvor dækker Drive7?

Er der nogen begrænsninger af dækningen?



!

I lande dækket af det grønne forsikringskort – det vil
sige alle EU-lande samt Norge, Island og
Liechtenstein.

Hvilke forpligtelser er der?

-

Det er en betingelse, at bilen serviceres efter
fabrikantens forskrifter.

-

Det skal kunne dokumenteres, at alle service er
overholdt ved fremvisning af servicebog eller
tilsvarende dokumentation.

-

Ved anmeldelser skal forsikringsbetingelser og/eller
forsikringscertifikat fremvises.

-

Når reparation er foretaget, skal regningen for
reparationen underskives ved afhentning af køretøjet.
I lande omfattet af det grønne forsikringskort skal der
selv lægges ud for gyldige krav og efterfølgende
indleveres regningen til forsikringsselskabet.

-

Hvis køretøjet ikke kan køre – eller ikke er sikkert at
køre i – skal køretøjet straks og for egen regning,
bugseres til nærmeste autoriserede værksted.

-

Hvis skaden indtræffer i lande omfattet af det grønne
forsikringskort, skal SOS International kontaktes (hvis
sikrede har vejhjælpsdækning efter særskilt
kaskoforsikring), eller også skal køretøjet bringes til
en kvalificeret reparatør, hvorefter Skadecenteret
kontaktes.

!
!
!
!
!
!
!
!

Almindelig vedligeholdelse eller løbende reparation:
Dele, der med mellemrum skal udskiftes som led i
køretøjets almindelige vedligeholdelse, og som led i
løbende reparation og udskiftning.
Arbejdsmaterialer: Tætninger, pakninger, og
arbejdsmaterialer, såsom olie, oliefilter og frostvæske –
medmindre det er nødvendigt, at de udskiftes som følge
af en fejl på en dækket del.
Følgeskade – medmindre skaden skyldes en fejl i en
dækket del.
Tilbagekaldelse: Reparationsomkostninger og andre
omkostninger som følge af producentens tilbagekaldelse
af køretøjet.
Skader, der er omfattet af andre forsikringer, garantier
eller rettigheder – herunder fabriksgaranti.
Skader, der skyldes manglende overholdelse af kravene
om serviceeftersyn.
Brug af køretøj med kendt fejl: Nødvendige reparationer,
der skyldes fortsat brug af køretøjet, efter at en fejl eller
defekt er indtruffet (herunder tab af smøreolie eller
kølemiddel)
Skader, hvor den mekaniske eller elektriske fejl skyldes
misbrug og/eller forkert brug af køretøjet
Dækningssummen for en enkelt skade og for alle skader
i løbet af dækningsperioden kan ikke overstige
køretøjets anskaffelsesværdi som defineret i
forsikringsbetingelserne.

Hvornår og hvordan betaler man?

Hvornår starter og slutter dækningen?

-

-

Drive7 en integreret del af billånet hos Nordea
Finans.

Drive7 træder i kraft fra og med købsdatoen for køretøjet
og dækker til og med bilens 7. år, eller til den har kørt
150.000 km, hvad end der indtræder først.

Hvordan opsiges aftalen?
Drive7 kan til enhver tid opsiges ved at kontakte WIA. Da Drive7 er en del af dit billån hos Nordea Finans, gives der ingen penge
retur i forbindelse med opsigelsen.

