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Vedtægter for Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring 

(stiftet den 23. juni 1927) 

§ 1. 

Foreningens navn er Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring. 

Dens hjemsted er Gentofte. 

§ 2. 

Foreningens formål er på medlemmernes vegne: 

 

1. at fungere som nationalt dansk forsikringsbureau i overensstemmelse med 

reglerne i De Europæiske Fællesskabers Råds direktiver af 24. april 1972 

(72/166/EØF), 30. december 1983 (84/5/EØF), 14. maj 1990 (90/232/EØF) 

og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF, samt de af Kommis-

sionen med hjemmel i disse direktiver udfærdigede bestemmelser. 

 

2. at virke som informationskontor efter artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rå-

dets direktiv 2000/26/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/14/EF. 

 

3. at virke som erstatningsorgan efter artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2000/26/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2005/14/EF. 

 

Alle ovennævnte direktiver er nu sammenskrevet i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2009/103 EC. 

 

4. at indestå for, at der for udenlandske motorkøretøjer, som kører ind i riget 

under forevisning af et gyldigt internationalt forsikringsbevis (grønkort), er 

tegnet ansvarsforsikring i overensstemmelse med de i den danske lovgivning 

indeholdte krav. 

 

5. ved indkørsel her i riget af motordrevne køretøjer, som ikke dækkes af be-

stemmelserne i punkt 1 og 4 for disse køretøjer at overtage ansvarsforsik-

ring i overensstemmelse med lovgivningen i Den Europæiske Unions med-

lemslande. 
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Side 2 

6. at forsyne medlemsselskaberne med grønne kort og indestå bureauerne i 

andre lande, hvormed foreningen har sluttet aftale under grønkortsystemet, 

for opfyldelse af de heraf følgende forpligtelser. 

 

7. at erstatte skade forvoldt her i landet af ukendte eller uforsikrede motorkø-

retøjer i overensstemmelse med den herom med Justitsministeriet trufne af-

tale. 

§ 3. 

Foreningens medlemmer er samtlige her i riget til tegning af lovpligtig ansvars-

forsikring for motorkøretøjer anerkendte selskaber. Medlemskabet er uopsige-

ligt. 

 

Bortfalder et selskabs adgang til at tegne lovpligtig ansvarsforsikring for motor-

køretøjer her i riget, ophører dets medlemskab af foreningen. Et udtrædende 

medlem har ikke krav på andel af foreningens eventuelle formue, men hæfter 

for sin andel af de foreningen ved udtrædelsesårets udløb påhvilende nettofor-

pligtelser. 

§ 4. 

Medlemmerne hæfter som selvskyldnerkautionister for opfyldelse af foreningens 

forpligtelser. 

 

Det enkelte medlem er pligtig at udrede de forsikringsydelser, der kommer til 

udbetaling i henhold til de af dette udstedte forsikringer, og er, hvis foreningen 

har udlagt erstatningsbeløb, på anfordring pligtig at refundere disse skadesløst. 

§ 5. 

Foreningen kan sagsøges direkte af de erstatningskrævende i tilfælde, hvor for-

eningens hæftelse i medfør af § 2 er aktuel. 

§ 6. 

Årsmøde afholdes i Gentofte i hvert års april-kvartal. Dagsordenen for årsmødet 

fastsættes af bestyrelsen og skal indeholde: 

 

1. Beretning om virksomheden i det forløbne år 

2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 

3. Valg af statsautoriseret revisor 

 

Medlemsmøder afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller det kræ-

ves af mindst 1/4 af medlemmerne med angivelse af de spørgsmål, der ønskes 

behandlet. 

 

Årsmøde og medlemsmøder indkaldes af bestyrelsen skriftligt med 8 dages var-

sel. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. 

§ 7. 

På årsmødet og medlemsmøder har hvert medlem 1 stemme. Stemmeret kan 

udøves i henhold til fuldmagt til et andet medlem eller til direktøren. Beslutnin-

ger træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræves der for vedtægtsændringer, 

at over halvdelen af de stemmeberettigede stemmer herfor. 
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Side 3 

 

Ændringer af vedtægternes §§ 2-5 træder i kraft, når de er stadfæstet af 

Justitsministeriet. 

 

Om det på årsmødet og medlemsmøder passerede føres en protokol. 

§ 8. 

Bestyrelsen består af de til enhver tid værende medlemmer af Motorforsikrings-

udvalget. Ved vakance i årets løb kan bestyrelsen supplere sig indtil førstkom-

mende årsmøde. 

 

Bestyrelsen vælger selv sin formand. 

 

Til varetagelse af foreningens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør, 

ligesom den i øvrigt er berettiget til at antage anden fornøden lønnet medhjælp. 

§ 9. 

Foreningen tegnes af formanden/en næstformand i forening med et andet med-

lem af bestyrelsen eller DFIM's direktør. 

 

Bestyrelsen kan meddele prokura. Prokurister tegner i forening med et bestyrel-

sesmedlem eller i forening med DFIM's direktør. 

§ 10. 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabsårets overskud og under-

skud fordeles efter antallet af de i hvert medlemsselskab ved udgangen af fore-

gående kalenderår løbende lovpligtige ansvarsforsikringer inden for følgende ka-

tegorier: 

 

1) knallerter, 2) traktorer og arbejdsmaskiner og 3) alle øvrige motordrevne kø-

retøjer, idet overskud, respektive underskud fordeles med 7 % til kategori 1), 3 

% til kategori 2) og 90 % til kategori 3). 

 

Hvor omstændighederne taler derfor, kan bestyrelsen træffe bestemmelse om 

en ændret fordeling af enkelte udgiftsposter. 

 

Medlemmernes tilsvar skal berigtiges på anfordring, og forskudsvis indbetaling 

kan kræves. 

§ 11. 

Tvistigheder, der vedrører medlemskab af foreningen, kan ikke indbringes til 

prøvelse for de ordinære domstole, men skal med bindende virkning afgøres af 

en af Forsikring & Pension nedsat voldgiftsret på 3 medlemmer, hvoraf 1 med-

lem, der skal fungere som voldgiftsrettens formand, skal være dommer i høje-

steret eller en af landsretterne. 

 

 

Vedtaget på foreningens årsmøde den 21. juni 2010 og godkendt af Justitsmini-

steriet den 6. juni 2011. 

 


