
Dette er et produktark, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide det hele, skal du læse forsikringens 
vilkår 7914-7 . Du finder dem på www.topdanmark.dk/vilkaar.

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke nødvendigvis indeholder alle de dækninger, som er beskrevet i dette produktark.  

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Med en mekanisk garantiforsikring kan du forsikre dig mod uventede udgifter til fx motor, gearkasse, styretøj og i nogle tilfælde 
også elektriske dele. Der er 2 dækninger – Basis eller Basis+ forsikring – dækningen afhænger af, hvor meget bilen har kørt 
samt, hvor gammel den er.

Basisforsikringen omfatter biler der på tegningstidspunktet er under 10 år gamle og har kørt under 180.000 km. 

Basis+forsikringen omfatter biler der på skadetidspunktet er under 7 år gamle og har kørt under 150.000 km.
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Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

Selskab: Topdanmark Forsikring A/S 

Produkt: Mekanisk garantiforsikring        

Topdanmark Forsikring A/S • Borupvang 4, 2750 Ballerup • CVR-nr. 78416114

Mekanisk garantiforsikring

 
Hvad dækker den? 

Basisforsikringen dækker – fx

 Motordele indeholdt i motorblok og topstykke

 Gearkasse, dele der er indeholdt i 
transmissionshuset

 Forhjulstrækenhed, komponenter indeholdt  
i motor- og gearkasseaggregat

 Bremse- og koblingshoved-cylindre, indre 
komponenter og hus

 Styretøj

 Startmotor, indre komponenter

 Brand

 
Basis+ forsikringen dækker – fx

 Alt som står under Basisforsikringen

 ABS bremsesystem, interne fejl

 Elektrisk system

 Brændstofsystem, indre komponenter  
i karburator og brændstofpumpe

 Turbo

 
Hvad dækker den ikke? 

Basisforsikringen dækker fx ikke:

 Nedbrydning eller udbrænding, der er en følge af 
mangelfuld eller undladt påfyldning af olie eller 
kølemidler eller påfyldning af ukorrekt brændstof

 Elastiske koblinger, hjulnav, hjullejer og 
gummimanchetter

 Drivrem og remskive

 Skade opstået som følge af manglende 
vedligeholdelse

 
Basis+forsikringen dækker fx ikke:

 Ledningsnettet

 Katalysator

Er der nogen begrænsninger 
af dækningen?

 Biler med over 290 HK samt biler med en 
vejledende udsalgspris på over 1 mio. kr. kan  
ikke forsikres

 Skade som er opstået før denne forsikrings 
ikrafttræden

 Skade som er dækket af fabriksgarantien

 Hvis der sker en skade indenfor 3 måneder  
fra forsikringens ikrafttræden, gælder dobbelt 
selvrisiko 
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Hvor er jeg dækket?

Forsikringen gælder i Danmark samt ved rejser  
under 6 ugers varighed i lande der er tilsluttet  
grønt kort-ordningen. 
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Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Du betaler din forsikring via dit lokale Dansk 
Bilbrancheråd værksted ved aftalens indgåelse.

 
Hvilke forpligtelser har jeg? 

Sker der en skade, skal det hurtigst muligt anmeldes 
til Dansk Bilbrancheråd på www.dbr.dk/top/7914-7

 
Hvornår starter og slutter dækningen? 

Forsikringen gælder for 12 eller 24 måneder – dette 
aftales ved aftalens indgåelse.

 
Hvordan opsiger jeg aftalen?

Forsikringen er uopsigelig i forsikringsperioden.

Forsikringen kan i forsikringsperioden overdrages til 
ny ejer mod et mindre gebyr.

https://dbr.dk/system/files/forsikring/mekanisk_garantiforsikring/7914-7_skadeanmeldelse_februar_2020_0.pdf

