Pas godt på dig selv
med en førerpladsdækning
Så er du bedre dækket ved soloulykker

Førerpladsdækning
giver dig ekstra
sikkerhed
Førerpladsdækningen er en tillægsforsikring til din bilforsikring, som
sikrer dig som fører af bilen, hvis du kommer til skade ved en soloulykke.
Den dækker bl.a. læge- og tandlægebehandling, tabt arbejdsfortjeneste
og invaliditet, så du kan få den nødvendige hjælp og komme videre efter
en ulykke.

Hvorfor bør du have en førerpladsdækning?
Hvis du kører galt i en soloulykke, er det godt at have en førerpladsdækning.
Kaskoforsikringen dækker nemlig selve bilen, og din ansvarsforsikring dækker
skader på eventuelle passagerer. Men som fører af bilen er du ikke selv dækket,
med mindre der er en modpart involveret i ulykken. Så er det nemlig dennes
forsikring, der dækker dig. Kører du eksempelvis galt på en sneglat vej, er det
derfor vigtigt at have en førerpladsdækning.
Med en førerpladsdækning er du altså væsentlig bedre stillet i forbindelse med en
soloulykke. Og til forskel fra en almindelig ulykkesforsikring får du også dækning
for tabt arbejdsfortjeneste samt svie og smerte.

Hvad er dækket?
Svie og smerte
Tabt arbejdsfortjeneste
Læge- og tandlægebehandling
Helbredelsesudgifter, f.eks. fysioterapi

Overgangsbeløb til efterladte
Tab af erhvervsevne
Forsørgertab
Begravelseshjælp

Eksempel med og uden førerpladsdækning
Peter på 28 år kører galt på en glat vej en aften i februar. Han brækker ryggen
og er sygemeldt i 14 måneder. Under sygemeldingens 90 første dage får han fuld
løn, resten af tiden modtager han sygedagpenge. Herefter vurderes han at have
fået varige men på 20 % og et varigt tab af erhvervsevne på 40 %. Jobbet med en
årsindkomst på 400.000 kr. udskiftes med et skånejob.
UDEN
FØRERPLADSDÆKNING

MED
FØRERPLADSDÆKNING

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

0 kr.

172.402 kr.

Kompensation for svie og smerte

0 kr.

71.500 kr.

Varigt men 20 %

0 kr.

163.500 kr.

Tab af erhvervsevne 40 %

0 kr.

1.600.000 kr.

I alt

0 kr.

2.007.407 kr.

Forsikringsselskabet
Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V
Telefon 70 11 17 07
www.privatsikring.dk

Køb forsikringer af en,
der kender dig. Kontakt din
lokale rådgiver og hør mere om,
hvordan vi bedst sikrer
dig og din familie.
Du kan også læse mere på

privatsikring.dk

P700701 02.15. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S, CVR 2507 1409.
Der dækkes med de forbehold og undtagelser, der følger af policetekster
og forsikringsbetingelser. Du kan se de fulde forsikringsbetingelser på
privatsikring.dk. Alle beløb er 2015-indeks.

