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Trailere – krav om selvstændig ansvarsforsikring på danske trailere ved
kørsel i udlandet
Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikringer (DFIM) udbetaler e rstatning over for skadelidte, som er involveret i færdselsuheld med uforsikrede
motorkøretøjer. DFIM opkræver efterfølgende erstatningsudgifterne hos den a nsvarlige ejer/bruger af motorkøretøjet.
DFIM har de senere år oplevet, at der også opstår sager med uforsikrede danske
trailere. Derfor orienterer vi om konsekvenserne heraf for de danske vognmænd
og trailerejere/brugere.
Ansvarsforsikring af danske trailere
Ved kørsel i Danmark er trailere omfattet af trækkerens lovpligtige ansvarsforsikring.
Ligeledes vil en dansk trailer også være dækket i udlandet, hvis traileren trækkes af en dansk indregistreret trækker med en dansk lovpligtig ansvarsforsikring
for de skader, som hele enheden forvolder.
Hvis en dansk trailer imidlertid trækkes af en udenlandsk trækker, er traileren i
en lang række lande i Europa ikke omfattet af trækkerens ansvarsforsikring. Der
er i disse lande krav om, at der skal være tegnet selvstændig lovpligtig ansvarsforsikring på traileren. Dette er bl.a. tilfældet i Spanien og Tyskland.
Hvis danske trailere trækkes af udenlandske trækkere i f.eks. Tyskland, skal der
derfor tegnes en selvstændig ansvarsforsikring på den danske trailer.
Regreskrav mod vognmænd og trailerejere/brugere
Ved uheld i udlandet indtruffet efter den 1. juli 2014, hvor trailere er involveret,
vil DFIM anmode ejerne/brugerne af de involverede trailere om at oplyse navn
på deres forsikringsselskab og policenummer på trailerens ansvarsforsikring.
Såfremt traileren ikke er behørigt ansvarsforsikret, er trailerejeren/brugeren erstatningsansvarlig over for skadelidte, og DFIM vil gøre regres mod ejeren/brugeren for de udgifter, DFIM måtte få i sagen.
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De trailerejere/brugere, som endnu ikke har selvstændigt ansvarsforsikret deres
trailere ved kørsel i udlandet, skal derfor tegne en traileransvarsforsikring inden
den 1. juli 2014, hvis de vil undgå et erstatningskrav for eventuelle skader, traileren forårsager i udlandet.
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til DFIM på e -mail dfim@forsikringogpension.dk
eller nedenstående telefonnumre.
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Med venlig hilsen

Kai Døring Larsen
Tlf. 41 91 90 60

/Malene Visholm
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