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RETTEN I GLOSTRUP
DOM

afsagt den 14. december 2022

Sag BS-

(advokat )

mod

Alka Forsikring
(advokat Jesper Ravn)

Denne afgørelse er truffet af dommerfuldmægtig Anne-Marie Boysen.

Sagens baggrund og parternes påstande
Retten har modtaget sagen den 17. november 2021. 

Sagen drejer sig om, hvorvidt  ved grov uagtsomhed har tilbage-
holdt oplysninger, der var væsentlige for Alka Forsikring A/S, herefter Alka, da 
forsikringen blev tegnet og om bortfjernelsen af bilen er dækningsberettiget, så-
ledes at Alka er forpligtiget til at udbetale en forsikringssum til , 
samt opgørelsen heraf.

 har fremsat påstand om, at Alka Forsikring til  
skal betale 282.500,00 kr. med procesrente fra den 17. november 2021.

Subsidiært et mindre beløb.

Alka Forsikring har fremsat påstand om frifindelse.

Subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.
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Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 
218 a.

Oplysningerne i sagen

Sagen angår en BMW 335i, 3,0 Touring, stationcar personbil, der blev synet 
uden bemærkninger den 29. januar 2018, jf. ekstrakten side 42.

Bilen blev annonceret i DBA den 28. maj 2018, jf. ekstrakten side 43. Af annon-
cen fremgår følgende:

“BMW 335i, 3,0 Touring Steptr., Benzin, 2006, km. 188.000, blåmetal, ny-
synet, 5-dørs, st. car, 19" alufælge Sjælden udbudt model i DK og med 
uhyre omfattende udstyrsliste! Synet 29/01-2018.
Fuldt opgraderet til LCI MODEL undtagen forlygter! Det vil sige mo-
torhjelm, skærme, baglygter, bagklap, forbro, OSV! - Aut.gear/tiptronic 
- 19" M359 på vinterdæk 235/35-19 & 265/30, - Bilstein B16 gevind un-
dervogn, justerbar både i hårdhed og højde 30-50mm. - 2 zone klima – 
Original BMW alarm med kabineovervågning og bugserings sikring - 
M-aerodynamik pakke - Fjernb. c.lås - Parkeringssensor for og bag -, 
Ratgearskifte (padleshift) - Fjernlysassistent – M-multifunktions sports 
læderrat - Kørecomputer - Infocenter - Startspærre - Auto. nedbl. Baks-
pejl m/ garageport åbner i bakspejl - Udv. temp. måler - Regnsensor - 
Lyssensor - 3 trins sædevarme - Læder sportssæder elektrisk justerbar 
med memory og varme - Elektrisk-lændestøtte, højdejust. forsæder - Pa-
norama el-soltag - 4x el-ruder, el-spejle m/varme, el-klapsammen lige
sidespejle - Nøglefri betjening med keyless Go - Dæktryksmåler - Radio 
med cd-boks - Indbygget solafskærmning i bagdørs beklædning - Har-
man Kardon HiFi Professional LOGIC7 13 Højttalere (Syv mellemtoner, 
fire diskantenheder og to subwoofer) - Den opgradere BMW navigation 
professionel (CIC) med harddisk og AUX/USB interface - Armlæn med 
justering - Isofix - Bagagerumsdækken - Lygtevasker - Tågelygter -- Ak-
tiv Fartpilot. (Aut. nedbremsning) + memory - Adaptivt kurvelys - Ak-
tiv Styring - BI-xenon med kurvelys - 8 airbags - abs - esp – servo - Ta-
græling - Mørktonede ruder i bag - Ikke ryger - Active Cruise Control - 
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Service ok – Originalt BMW aftag. træk - Individuel Loftbeklædning 
Anthracite - Individual High-Gloss Shadow Line - Undervogns/Rust be-
handlet i 2017 - Farve Le-mans-blau Metallic – 381 Bilen er blevet pole-
ret
marts 2018 - Bilen er optimeret med Flashing af gearkassen XHP, så re-
sponstiden er forkortet på gearskiftet, større intercooler og downpipes, 
samt chippet til 430 HK. Mærke og model BMW 335i 3,0 Touring Steptr. 
Antal km 188.000. Type Stationcar. Farve Blåmetal Brændstof Benzin.
Alufalge 19". Døre 5-dørs. Syn Nysynet. Modelår 2006”

Den 22. juni 2018 underskrev , som sælger og , 
som køber slutseddel på bilen. Af slutsedlen fremgår, at bilen senest er synet 
den 29. januar 2018, købesummen er oplyst til 282.500 kr. og overtagelsesdagen 
er den 22. juni 2018, jf. ekstrakten side 52-54.

Sælger har blandt andet oplyst:

• at motoren ikke er udskiftet 
• at der ikke længere er fabriksgaranti
• at det ikke vides, om bilen har været skadet
• at der er foretaget større reparationer, herunder udskiftning af dysser, 

tænd spoler og tændrør i marts 2018
• at bilen helt eller delvist er om lakeret på for kofanger, skærme og køler-

klap i april 2018
• at bilen ikke er chiptunet
• at der følger 2 nøgler med bilen

 tegnede i første omgang forsikring i et andet selskab. 

Af police nr.  af 14. december 2018, fremgår, at  med 
virkning fra den 1. januar 2019, forsikrede bilen i Alka. Af policen fremgår 
blandt andet, jf. ekstrakten side 55-56.:

”…
Policen er sammen med forsikringsbetingelserne din forsikringsaftale 
med Alka. Vi beder dig kontrollere, at oplysningerne på policen er kor-
rekte. Hvis noget skal ændres bedes du venligst ringe til os.

Forsikringsbetingelser, betingelsesnr.: PE-07

Dine forsikringsbetingelser får du ved at taste dit policenummer på 
www.alka.dk/hent
…

Oplysninger om bilen
Bilen: BMW 3-Serie 3,0 306 HK
…
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Det er vigtigt, at bilens motorstørrelse, HK og det oplyste årlige kilome-
terforbrug er korrekt. Er det ikke korrekt, skal Alka omgående have be-
sked om dette, da det i en eventuel skadesituation kan medføre nedsat 
erstatning, hvis oplysningerne ikke er korrekte
…”

På Alkas hjemmeside taster man bilens nummerplade for at beregne prisen for 
en forsikring, herefter fremkommer oplysninger om bilen fra motorregisteret. 
Da  tastede bilens registreringsnummer, fremkom: BMW 3-Serie 
fra 2006 – Benzin 3,0 med 306 HK. 

Herudover kommer, for det tilfælde at man allerede er forsikret hos Alka, en 
fane med link til nyeste forsikringsbetingelser og fakta ark, jf. ekstrakten side 
154.

Da  bestilte forsikringen på hjemmesiden, oplyste han model, år-
gang, brændstoftype og motorstørrelse, men valgte ikke at angive antallet af he-
stekræfter. På hjemmesiden kan man vælge at angive HK fra 217 til 306, men 
altså ikke 430 HK, som bilen var chiptunet til, jf. ekstrakten side 58.

 Af fakta ark fra Alka, jf. ekstrakten side 196, fremgår blandt andet følgende:

”…
Hvilke forpligtelser har jeg?
…
Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er kor-
rekte.
…”

Af printscreen fra Alkas hjemmeside vedr. forsikringens dækning og pris ved 
tegningen, jf. ekstrakten side 123, fremgår blandt andet følgende forudsætnin-
ger:

”…
At din bil er en standardbil, dvs. at der ikke er foretaget konstruktive æn-
dringer af karosseri eller motor.
…”

Ankenævnet for Forsikring har i sin afgørelse, jf. ekstrakten side 190, herom be-
mærket, at:

”Det havde været ønskeligt, hvis klageren i forbindelse med tegningen 
aktivt blev bedt om at forholde sig til forudsætningen om, at ”din bil er 
en standardbil, dvs. at der ikke er foretaget konstruktive ændringer af 
karosseri eller motor”.

Af Alkas hjemmeside vedr. godkendt bestilling, fremgår, at man skal vinge af, 
at man accepterer Alkas online handelsbetingelser, der forudsættes læst, jf. ek-
strakten side 157. 
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Af Alkas online handelsbetingelser, jf. ekstrakten side 197 fremgår blandt andet:

”…
FORUDSÆTNINGER FOR PRISEN PÅ FORSIKRINGEN
Prisen er beregnet på baggrund af dine indtastede oplysninger, herun-
der oplysninger om skadeforløb. Hvis nogle af disse oplysninger ikke 
er korrekte, kan det medføre, at vi ændrer vilkårene/prisen tilbage med 
virkning fra aftalens indgåelse, eller at forsikringen bliver annulleret el-
ler opsagt med 14 dages skriftligt varsel.
…

KONTROLLÉR AT OPLYSNINGERNE I DIN POLICE ER KORREKTE
Når du modtager din police, er det vigtigt, at du går den igennem og 
sikrer, at oplysningerne er korrekte. Hvis der er forkerte oplysninger, 
kan det i værste fald betyde, at du mister hele eller dele af retten til er-
statning. Så gør dig selv den tjeneste at læse policen nøje igennem og 
kontakt os hurtigst muligt, hvis du har ændringer.
…”  

Af printscreen fra Alkas sagsbehandlingssystem fremgår, at  den 
14. december 2018 kl. 07:21:10 hentede/åbnede policen af 14. december 2018, jf. 
ekstrakten side 209 og den 23. april 2019 kl. 10:17:16 hentede/åbnede policen af 
17. april 2019, jf. ekstrakten side 208. Det fremgår, at han bliver adviseret på 
alm. mail, når han får mail på ”Mit Alka”, jf. ekstrakten side 210. 

Af forsikringsbetingelserne fremgår blandt andet, ekstrakten side 136, 137 og 
146:

”…
Kaskoforsikring
6. Kaskoforsikring
6.1 Kaskoforsikringen omfatter
6.1.1 Bilen som den står beskrevet i policen med fabrikat, model, år-
gang, motorstørrelse, brændstofs type og antal hestekræfter.
…
6.5.2 Kontanterstatning
Vi betaler kontanterstatning, hvis 
Skaden er så stor, at vi skønner, at en reparation ikke kan betale sig.
Bilen (udstyret) ikke bliver fundet igen inden 4 uger efter, du har an-
meldt tyveriet til politiet og til os.
Vi fastsætter erstatningen til det beløb en tilsvarende bil (udstyr) af 
samme alder og stand, vil kunne skaffes til mod kontant betaling. Vi 
kan vælge at yde erstatning i form af tilsvarende bil eller udstyr i stedet 
for kontanterstatning.
…
Fællesbestemmelser
11. hvornår skal vi have besked?
11.1 Af hensyn til prisen og de betingelser der gælder for forsikringen, 
skal vi have besked, hvis:

• de oplysninger vi har om din bil og dit kundeforhold - som frem-
går af policen - ikke stemmer overens med de faktiske forhold.
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• årligt kilometerforbrug ændres i forhold til det forbrug, der står 
på policen.

• forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl.
• bilen får en anden fast bruger, flere brugere eller flere ejere.
• bilens motorstørrelsen eller HK ændres.
• bilen bliver ombygget.
• der udføres ændringer, der medfører at bilen er forskellig fra den 

standardbil, der er oplyst på policen.
• værdien af den forsikrede bil og tilbehør forøges.
• bilen skifter anvendelse.
• bilen bliver afhændet, udskiftet eller får en ny ejer.

Når vi har fået besked, tager vi stilling til om forsikringen kan fortsætte 
og på hvilke betingelser. Hvis vi ikke får besked, risikerer du at miste 
retten til erstatning helt eller delvist.
…”

Af Alkas forretningsgang, jf. ekstrakten side 121, fremgår om ombyggede biler:

” Udgangspunktet vedrørende ombyggede biler er, at vi ikke tegner 
dem i Alka.

Insisterer kunden på en pris, kan ombyggede biler kun tegnes med an-
svar alene. Dette er ikke understøttet i TIA, hvorfor det er vigtigt at du 
er opmærksom, hvis kunden oplyser at der er ændret på bilen i forhold 
til nedenstående.

Eksempler på ombyggede biler er:
• Bilen har fået:
o monteret spoiler, skørter eller lignende som ikke er standard for den 
pågældende model.
o monteret læderindtræk eller lignende, som ikke er standard for den 
pågældende model.
o monteret musikanlæg/højtalere som har gjort, at det har været nød-
vendigt at tilpasse kabinen.
o monteret andre støddæmpere eller bremser, som ikke er standard for 
den pågældende model.
o monteret udstødning eller styretøj, som ikke er standard for den på-
gældende model.
o monteret ny motor, som ikke er standard for den pågældende model.
o sænket undervognen.
o speciallak. som ikke er standard for den pågældende model.
o forøget sine hestekræfter efter montering af chip tuning, turbo, turbo 
udstødning eller lignende.
• en handicapbil er ikke at betegne som en ombygget bil.”

Af police indgået den 17. april 2019, jf. ekstrakten side 62-63 fremgår blandt an-
det, at forsikringsbetingelser kan ses under betingelsesnr.: PE-07. Om bilen er 
oplyst, at det er en BMW 3-Serie 3,0 med 306 HK.

 foretog telefonisk anmeldelse til politiet den 15. juni 2019 kl. 
09:15, jf. ekstrakten side 71-72. Af anmeldelsen fremgår om sagens genstand:
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”Brugstyveri af BMW 3 er, 2006, blå, personbil, . Estimeret kilo-
metertal: 218000. Benzintanken var halvt fuld. I køretøjet lå A/F’s herre-
pung indeholdende visa kreditkort, 2 x MasterCard, kørekort, sund-
hedskort, A/F’s datters/Bør sundhedskort og div. Medlemskort.” 

Samme dag efterlyste  bilen i Bilmagasinet, jf. ekstrakten side 66, 
hvor følgende fremgår af opslaget:

”Bilen kan genkendes ved den markante blå farve, helt røde baglygter, 
sorte fælge og gule bremsekalibre. Den er ret godt udstyret, og motoren 
har fået lidt tuning. Den larmer kraftigt fra udstødningen.

Da bilen forsvandt havde den monteret nummerpladerne: . 
De kan dog være skiftet mange gange siden.

Ejeren er i besiddelse af begge bilnøgler, så bilen er formentlig stjålet 
via fjerntyveri, hvor tyven via en enhed aflæser nøglens signal og sen-
der det videre til en anden enhed, som åbner bilen så den derved kan 
køres afsted.

I går aftes er bilen blevet spottet af flere, men det var fordi, at ejeren var 
ude med en fotograf for at få taget nogle salgsbilleder.”

Politiet traf den 15. juli 2019 afgørelse om ikke at indlede efterforskning, jf. ek-
strakten side 73. Af begrundelsen fremgår følgende:

”Jeg har lagt vægt på, at der ikke er en mistænkt, og at der på baggrund 
af oplysningerne i Deres anmeldelse ikke vurderes at være relevante 
muligheder for efterforskning, der kan føre til identifikation af en mulig 
gerningsmand. Det bemærkes, at sagen kan genoptages, hvis der kom-
mer nye oplysninger af betydning for sagen.” 

Af politirapport af 16. juli 2019, jf. ekstrakten side 76-77, fremgår:

”  kontaktede dags dato Københavns Vestegns Politi telefonisk 
for at komme med supplerende oplysninger til sin anmeldelse.

 oplyste, at hans bror havde hørt det stjålne køretøj starte lige ef-
ter midnat, men broderen havde tænkt, at det var , som var kørt 
fra adressen.  oplyste også, at der hos naboen kom flere forskel-
lige personer og nogle af dem boede indimellem på adressen. De havde 
køretøjer med litauiske nummerplader. 

Endvidere oplyste , at han havde haft en fotograf til at tage bille-
der af køretøjet, da den skulle sælges. Denne fotograf havde lagt bille-
der op på sin Facebook-gruppe: Din bilfotograf.

 havde kommenteret på opslaget med billedet af sit køretøj, at 
det nu var blevet stjålet, hvorefter en anden havde henvendt sig og op-
lyst, at det samme var sket for vedkommende.
…”
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Af politirapport af 30. juli 2019, jf. ekstrakten side 78, fremgår blandt andet:

”  kontaktede dags dato Københavns Vestegns Politi telefonisk 
for at komme med supplerende oplysninger til sin anmeldelse.

 oplyste, at Alka havde været i kontakt med BMW der kunne 
fortælle, at der havde været en ekstra nøgle, udover de to  var i 
besiddelse af.

Denne ekstra nøgle havde været i brug den 15. marts 2019, hvor  
havde været på et BMW værksted i Glostrup.  mente, at det må-
ske var en medarbejder derfra, som havde kopieret nøglen, men kunne 
ikke komme det nærmere
…”

Af transskriberet samtale mellem , som forsikringstager, forkortet 
FT og , forkortet SK fra Alka i perioden fra 
den 18. -30. juli 2019, jf. ekstrakten side 81 - 98 fremgår blandt andet:

”…
FT: Hvad kan man sige, jeg har altid været en fortaler for BMW siden 
jeg købte min egen bil. Så har jeg stort set altid haft BMW efterhånden. 
Den blå, der blev stjålet, var så min nr. 4.

SK: Ja, en lækker bil. Jeg har lige været inde og se, hvad det er for en 
model.

FT: Jamen den er meget flot. Siden jeg har købt bil i mit eget navn, har 
det været BMW jeg har købt. 
…

FT: Okay. Altså registreringsattesten bliver svær, fordi halvdelen lå i bi-
len og den anden halvdel har jeg herhjemme.
…

FT: Okay ja, de to nøgler har jeg. Og jeg har også slutsedlen liggende på 
Dropbox.
…

SK: Okay. Ja. Er der foretaget nogen ændringer på køretøjet?

FT: Ikke umiddelbart nej. Altså jeg fik jo skiftet undervogn, men det er 
der TUV-attest på, så den er godkendt. Tidligere ejer har skiftet kofan-
ger til den nye udgave. 

SK: Og det er den blevet synet med?

FT: Nej, den har ikke været til syn endnu. Den skal synes til januar. 
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SK: Okay. Jeg ved nemlig ikke, om man vil sige, at hvis man skifter un-
dervogn, om det må vente til næste syn, eller om den skal synes med 
det samme. 

FT: Det ved jeg heller ikke. Mekanikerne nævnte ikke noget om det. Jeg 
skiftede den kun, fordi den ville skulle skiftes og man kunne ikke købe 
dem enkeltvis. 

SK: Nej okay. Ja der er skiftet undervogn. Er der foretaget andet?

FT: Ikke umiddelbart nej.
…

SK: Har den været sat til salg inden for de sidste år af dig? Det har den 
jo så næsten ikke, går jeg ud fra.

FT: Det har den ikke nej. Meningen var, at den skulle sælges nu…. Om 
aftenen tager jeg ud med en af mine venner, som er bilfotograf for at få 
taget nogle gode billeder. Så vi kører til Amager Strand, ude ved van-
det, for at få taget en masse gode billeder der. Jeg kommer hjem, vi 
kommer hjem ved 10-tiden, halv 11-tiden og jeg stiller bilen og han skri-
ver til mig, at han har billederne klar og at han lægger dem ud på Face-
book.
…

SK: Hvad har sådan en? 300 – 350 heste eller sådan noget lignende?

FT: Nej, 306 mener jeg det er. 
…

SK: Men det var så også den eneste ændring du har lavet på bilen, da 
du købte den?

FT: Ja jeg fik fjernet den tuning, han havde, fordi han sagde, at den var 
tunet med noget telefonværk øhmm på et tidspunkt. 

SK: Telefonværk?

TF: Det er, fordi man kan få en app til telefonen, som du kan tune igen-
nem nu. Det er sådan noget meget moderne. Man behøver ikke engang 
at tage hen til et eller andet tuningsværksted for at gøre det. 

SK: Okay

FT: Men – Det er fordi jeg var på værksted hos min mekaniker i okto-
ber/november måned, da min AT-genera… øh kompressor -tror jeg nok 
det var – der røg. Den knækkede. Og han sagde, at jeg burde fjerne dem 
for de der generiske filer, de er ikke så gode.

SK: Nej

FT: Så jeg fik dem nulstillet dengang.
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SK: Hvornår var det siger du?

FT: Det var i … lige efter nytår, tror jeg, at jeg gjorde det -inden jeg rej-
ste.

SK: Okay – Lige efter nytår.

FT Ja, og det er også via app’en man gør det. Man henter en app, der 
hedder MKV og det han svarede, han havde installeret, og så går du 
bare ind og henter standardfilen i stedet for ikk.

SK: Jo

FT: Og han sagde, at hvis man skal tune en bil, så skal det være via et – 
kan man sige – anerkendt sted med rullefelt og sådan nogle ting. 

SK: Ja. Jeg kan ikke lige forstå, at du ikke lige har nævnt det, da vi snak-
kede om sidst, at bilen har været chippet.

FT: Jamen, du spurgte om jeg havde lavet noget på den, og det har jeg 
ikke. Andet end den her undervogn. Alt det der har været, det har væ-
ret den tidligere ejer. 

SK: Nåh ja, kan man sige, hvornår var det – det får du lavet engang ef-
ter nytår i januar måned?

FT: Ja, der fjernede jeg chippen, der var på.

SK: Okay, dvs. chippen er der til at starte med?

FT: Den er der til at starte med, ja, dengang jeg købte bilen, og det stod 
der også i hans annonce, hvis jeg ikke husker forkert. 

Skadekonsulent: Ja.

FT: Men min mekaniker sagde, at det var dumt at have den der fil in-
stalleret, fordi min mekaniker har selv haft den samme bil, som jeg har 
haft ikk, og han sagde også, at den der fil den ødelægger en masse og 
det kan ikke betale sig, at du har den i på længere sigt. Og da jeg 
spurgte sælgeren, eller køberen, som jeg har købt den fra han sagde, at 
han har monteret den efter han købte den og der har åbenbart været no-
get andet på den dengang, da han havde den og sådan nogle ting. 
…

SK: Ja, så den større intercooler kan man sige og downpipes og sådan 
noget, der er med, der er stadig på?

FT: De skulle gerne være på, ja. Og det er ikke noget, jeg har monteret 
på.
…

SK: …- da jeg snakkede med BMW. Og de siger, at til din bil der er regi-
streret 4 nøgler i alt. 
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FT: Okay.

SK: De 2 jeg har fået af dig og så selvfølgelig 2 til. Og det er noget med 
nogle koder de har. Og hvor man kan sige – de 2 oprindelige nøgler. 
Dem kan vi kalde nøgle 1 og nøgle 0. Der er nøgle 1, den er brugt sidste 
gang i 16. Lang tid før du har fået den. Så er der en nøgle, der hedder 
nr. 0 - originalnøglen. Den er sidst brugt i bilen den 15. marts i år, mens 
du har haft bilen. Men de 2 nøgler jeg har fået af dig, de har begge to 
kode 2, og har andre datoer end registreret for hvornår de sidst er ble-
vet brugt. Hvor den ene er så den dag, hvor du kører hjem og stiller 
den. 

FT: Jaaa- du siger 15/3?

Skadekonsulenten: Ja. Og det tyder jo på, kan man sige, at der er en 
tredje nøgle til bilen, som har været i besiddelse.

FT: Nej jeg har fået udleveret 2 nøgler dengang af sælgeren. 

SK: Ja, men det siger han også.

FT: Ja. Okay.

SK: Og du har ikke fået lavet andre nøgler?

FT: Nej, altså det eneste jeg har fået gjort, det er at skifte batteriet i nøg-
len. Men det skulle ikke have nogen betydning, så vidt jeg ved.

SK: Nej, det skulle ikke ændre noget på kodningen. 
…

SK: Det er jeg usikker på, kan man sige, om der har været en ekstra 
nøgle, ikke også, når nu bilen er stjålet med registreringsattesten i bilen. 
Og så samtidig så kan man sige, at du har – kort inden tyveriet – nu 
skal jeg se her – kort inden tyveriet, der har du ringet ind og bedt om 
tilbud på to andre biler henholdsvis en BMW 4 serie fra 16 og så en helt 
ny Tesla-model fra 2019.
…

SK: , jeg har kigget tingene lidt igennem og jeg har også været 
inde og finde, at der var en efterlysning, som du lige som selv har fået 
lavet i et blad. 

FT: Det er rigtigt ja.

SK: Der kan jeg se, at der står, at der har motoren fået lidt tuning. 

FT: Det er noget de selv har skrevet så. Jeg sagde til ham, at man kunne 
høre udstødningen var lidt høj. 
…
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FT: Jeg … Du sagde, at du havde fundet annoncen på nettet, da jeg 
købte den. Det sagde du sidste gang. Der kan man se, at den er købt så-
dan som den er. Jeg kan jo ikke gå og investere i en ny, altså fjerne 
downpipes og alle de der ting. Det er jo ikke noget, der sådan lige… Det 
der koster ingenting. 
…

FT: Ja. Men jeg fik det ændret, som jeg sagde til dig efter jeg snakkede 
med en mekaniker. ... Og han sagde, du burde fjerne den der fil fordi 
det er sådan en standard fil, og det er ikke godt for bilen. 

SK: Nej. 

FT: Og det gjorde jeg lige efter nytår.”
 
Af oplysninger om nøgler fra  i Glostrup fremgår vedr. nøgler, 
at nøgle 2 A senest er anvendt den 14. juli 2019, jf. ekstrakten siden 109, at nøgle 
2 B senest er anvendt den 22. juni 2018, og jf. ekstrakten side 111.

Af transskriberet samtale fra den 21. juli 2019 mellem -
, forkortet SK fra Alka og , forkortet , der har 

solgt bilen til , jf. ekstrakten side 118 – 119 fremgår blandt andet: 

”…
SK: … Nå, hvor mange nøgler fik han med?

: Det kan jeg sgu ikke huske. …

SK: Jamen der står faktisk også to her, det havde jeg lige overset nede i 
bunden. 

: Okay.

SK: Men har du nogensinde fået lavet ekstranøgler til den?

: Nej. Jeg ved godt, at der var en tredje nøgle var der ikke? Der blev 
lavet til den. Ellers husker jeg måske forkert. Så var det min gamle bil. 

SK: Jamen altså, det kan sagtens være.

: … han sagde nemlig, at der var lavet 3 nøgler til min bil, men den-
gang fik jeg kun 2. Det har jeg også lagt mærke til med min nye bil, som 
jeg har købt, min Audi, der står, at der er lavet 3 nøgler, men jeg har 
kun fået 2 nøgler med.
…
SK: Okay. Det er mere fordi, at han har også nævnt omkring forsikrin-
gen, at den havde ekstra hestekræfter. Men jeg kan ikke se, om han har 
nævnt noget om hvor meget. Snakkede I noget omkring, at den var 
chippet?

: Ja ja, det gjorde vi.



FTSkadekonsulent

Sælger

Sælger

Sælger

Sælger

13

SK: Okay.

: Det står vel også i den der … Jeg tænker, at han har fået det at vide.

SK: Ja, kan du huske, om du sagde noget om det. 
: Øh ja, det tænker jeg på et eller andet tidspunkt. Han har vel været 

ude at prøve den.

SK: Ja, man kunne også godt forestille sig, at hvis du har 100 heste ek-
stra, så kan man nok godt mærke det. Han var ret glad for BMW, så han 
ved nok godt, hvad det er, det drejer sig om. 

: Ja, det tror jeg.”

 oplyste den 26. juli 2019 mundtligt til , at forsikrin-
gen ikke dækker, da der var konstruktive ændringer på bilen, da forsikringen 
blev tegnet, jf. ekstrakten side 98-100.

Ved brev af 15. september 2019 meddelte Alka, at bilen ikke var dækket af for-
sikringen, jf. ekstrakten side 125 ff. Af begrundelsen fremgår blandt andet:

”…
Følgende er lagt til grund for vores afgørelse:

Ved vores første samtale den 18. juli 2019 forklarede du, at

• bilen blev stjålet om natten fra en carport på din adresse.
• du havde skiftet undervognen, efter at du havde købt bilen.
• der umiddelbart ikke var foretaget andre ændringer på køretøjet, efter 
at du havde købt bilen.
• du stadig havde begge nøgler til bilen.
• "del 1" af registreringsattesten lå i bilen ved tyveriet.
• den forreste standard kofanger var blevet udskiftet med en nyere, 
faceliftet model.

Jeg fandt på internettet frem til salgsannoncen for bilen, som den så ud, 
da du købte bilen.
…

Ved kontakt til sælger,  den 21. juli 2019 oplyste han, at han 
var ret sikker på, at du kendte til, at bilen var chiptunet, da du købte 
den.

Ved vores anden samtale den 25. juli 2019 forklarede du, at

• Du var bekendt med, at bilen var chiptunet, da du købte den.
• At bilen stadig var chiptunet, da du indtegnede den hos Alka.
• At du efterfølgende havde fjernet chiptuningen via en app, som blev 
forbundet til bilens styreboks via. et OBO bungle.
• App'en havde været installeret på din gamle telefon, som du ikke 
havde længere.
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• Du var bekendt med, at bilen var udstyret med større intercooler og 
større downpipes.
• Du var bekendt med, at bilen var udstyret med en indstillelig under-
vogn.
• Du har selv efterfølgende udskiftet den indstillelige undervogn, med 
en anden indstillelig undervogn.

Oprettelse af forsikring hos Alka.
• Du har tegnet forsikringen for bilen via. Internettet
• Du har indtegnet bilen som standardbil.
• Du har i forbindelse med oprettelsen af forsikringen ikke oplyst, at 
der bl.a. var foretaget følgende ændringer på bilen.

o Bilstein B 16 gevind undervogn /senere ændret til B 12 undervogn.
o Optimeret med Flashing af gearkassen XHP.
o Større Wagner lntercooler.
o Større downpipes.
o Chipning af bilen til en effekt på 430 HK. (standard 306 hk).
o Opgradering af motorhjelm, skærme, baglygter, bagklap, forbro til 
LCI model.

Da du fik en pris ved indtegnelse af bilen på alka.dk fremgik nedenstå-
ende forudsætninger, som du kunne læse, inden du indgik aftalen med 
Alka.

Bemærk punkt 5.

Forsikringens dækning og pris forudsætter:
…
At din bil er en standardbil, dvs. at der ikke er foretaget konstruktive 
ændringer af karosseri eller motor.
…

Ligeledes henvises der til følgende:

Af forsikringsaftalelovens § 6 fremgår det, at såfremt forsikringstageren 
har givet urigtige oplysninger, er selskabet fri for ansvar, hvis det anta-
ges, at det ikke ville have tegnet forsikringen, såfremt de korrekte for-
hold havde været oplyst.

Af forsikringsaftalelovens § 45 fremgår det, at såfremt en angivet fa-
reomstændighed med den sikredes vilje bliver ændret således, at sel-
skabets risiko derved forøges udover, hvad der ved aftalens afslutning 
kan antages at være taget i betragtning, er selskabet fri for ansvar, hvis 
det ikke ville have overtaget forsikringen, såfremt ændringerne havde 
foreligget, da aftalen blev afsluttet.

På det grundlag finder selskabet ikke, at vi ville have forsikret din bil 
med de ændringer, som er foretaget fra standardmodellen, hvilket er en 
betingelse for at erstatning kan udbetales.

Der henvises til følgende afgørelse fra Ankenævnet for Forsikring i sag 
nr. 91555.
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http://ankeforsikring.dk/adm-ankenaevnet/Sider/view-
doc.aspx?CN=91555

Alka finder det ligeledes bekymrende, at

• BWM oplyser, at der programmeret mindst 3 nøgler til bilen, men 
Alka kun har fået udleveret 2.
• Begge de indleverede nøgler er kodet med det samme nøglenummer.
• "del 1" af registreringsattesten lå i bilen ved tyveriet.
• Bilen har været til salg kort før tyveriet.
• Du inden tyveriet har undersøgt prisen for indtegnelse af 2 nyere bi-
ler.
• Bilen var forsynet med startspærrer.
• Bilen blev stjålet fra din carport, som ligger et stykke inde på grunden 
ved din bopæl.
• Der ikke fandtes nogen spor efter tyveriet i form af slæbespor eller 
glasskår.

Såfremt, at bilen havde været korrekt indtegnet, så ville Alka ikke have 
fundet det sandsynliggjort, at der var foregået en dækningsberettiget 
forsikringsbegivenhed i forbindelse med tyveriet.

Sagen betragtes som afsluttet. Såfremt du har indvendinger eller 
spørgsmål til sagen eller afgørelsen, er du velkommen til at rette hen-
vendelse til undertegnede. Dette bedes ske inden for 14 dage fra datoen 
anført i dette brev.

Det fremtidige kundeforhold vil på baggrund af omhandlende anmel-
delse blive taget op til vurdering og du vil særskilt blive meddelt dette, 
såfremt det giver anledning til ændringer.
…”

 har via sin advokat påklaget afgørelsen, der blev revurderet. 
Alka fastholdt ved brev af 17. januar 2020 afgørelsen, jf. ekstrakten side 153 ff. 

Af begrundelsen fremgår blandt andet følgende:

”…
Vedr. bestillings flow, så fremstår siden, hvor din klient starter bereg-
ningen af sin forsikring som vist på nedenstående billede.
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Dækning Spør-gsmål og svar Betingelser og faktaark 

Nyeste forsikringsbetingelser og faktaark 

h;r d..i a lli:rede din b I forsikret hos A. lka' 

Så og ind på Mit AI~ "ler og se dine gældendi: 

be~inge ~ r 

Beregn din pris 

0 Din Bil 

"' 
 

 Hent b1loplysninger 

D Jeg kender ikke nummerpladen 

Oinbil: 

BMW 3-Serie fra 2006 • 8enzin 3,0 med 306 HK 

-
Her fremgår et faneblad med betingelser med henvisning til forsik-
ringsbetingelserne. Ligeledes fremgår det tydeligt, at bilen er registret 
med 306 hk., hvilket er standard antallet af hk. for denne model. Alle-
rede her burde din klient have reageret idet det jo ikke passede med 
den bil, han ville have forsikret.

Nedenfor ses et udklip af forsikringsbetingelserne i din klients bilforsik-
ring. Det fremgår tydeligt af forsikringsbetingelserne, at det er vigtigt, 
at læse både policen og forsikringsbetingelserne igennem.

Ligeledes fremgår det, at kaskoforsikringen omfatter bilen, som den 
står beskrevet i policen. Din klients bil står beskrevet med 306 hk. og 
ikke 430 hk.

Det fremgår ligeledes, at forsikringen ikke er gældende, såfremt at bilen 
er ulovlig grundet ændringer.
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Din klients bil ville som tidligere nævnt, ikke kunne blive synet med 
430 hk., hvorfor den fremstår som ulovlig ved kørsel på offentlig vej og 
derfor naturligvis ikke ville kunne forsikres hos Alka.

2.2 Sådan læser du forsikringsbetingelserne
2.2.1 Det er vigtigt. at du kender den aftale. du har indgået. Læs derfor 
både policen og forsikringsbetingelserne igennem - også før skaden 
sker. Hvis der er ting, vi ikke har forklaret tydeligt nok. så spørg os.

Kaskoforsikring
6. Kaskoforsikring
(Gælder kun hvis det fremgår af policen)
6.1 Kaskoforsikringen omfatter
6.1.1 Bilen som den står beskrevet i policen med fabrikat. model. år-
gang, motorstørrelse. brændstofs type og antal hestekræfter.

6.4 Kasko forsikringen dækker ikke
6.4.1 Forsikringen dækker ikke
• fabrikations-og konstruktionsfejl.
• skade der kun opstår i og er begrænset til bilens mekaniske. elektriske 
eller elektroniske dele (f.eks. motor, transmission. styretøj. elektriske 
styresystemer eller elektriske komponenter). Det er dog dækket. hvis 
det er opstået ved brand. kortslutning. lynnedslag, eksplosion. tyveri og 
hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transport-
middel.
• skade som følge af kørsel uden vand eller olie - uanset om dette skyl-
des en påkørsel - samt skade som følge af forkert påfyldning af væske 
eller et andet drivmiddel.
• skade der skyldes, at bilen er uforsvarlig eller ulovlig at benytte på 
grund af ændringer eller fejl og mangler.
• forringelse af bilens stand. som er en følge af brugen af denne f.eks. 
stenslag i lak og ridser i ruder.
• skade der skyldes slid.
• skader der skyldes vejrligets påvirkning. f.eks. frostsprængning. tæ-
ring og rust.
• skade påført bilen under og i forbindelse med bearbejdning eller be-
handling af denne. Skader der er sket i en selvbetjent vaskehal er dog 
dækket.
6.4.2 Derudover dækker forsikringen ikke skader
• der er forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed jf. forsikringsaftale-
lovens § 18.
• hvis føreren af bilen var påvirket af alkohol, medicin, narkotika eller 
lignende jf. forsikringsaftalelovens § 20 og færdselsloven § 53 og § 54.
• når føreren af bilen ikke har gyldigt kørekort.
• der skyldes, at bilen er ulovlig at køre i. jf. færdselsloven. på grund af 
ændringer eller fejl/mangler (f.eks. på grund af nedslidte dæk)

Ved valg af forsikringspakke, så er det korrekt, at der skal scrolles ned, 
før din klient kan se fanebladet med forudsætninger. Det er beklageligt, 
at han ikke har gjort dette.
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Nedenstående er et udklip af siden, hvor man godkender sin bestilling. 
Bestillingen kan ikke gennemføres uden, at man markerer, at man har 
gennemlæst og accepteret Alkas online handelsbetingelser. 

Det fremgår tydeligt ud fra nedenstående handelsbetingelser, at hvis 
nogle af de opgivne oplysninger ikke er korrekte, så kan policen annul-
leres og at man kan miste retten til erstatning.

< -- I~~ Godkend bestilling 

Din bilforsikring 111330 kr/md 

 

Fo--..,mngffltræder l mi't 18-01 -2020 

-.,/ F•r~ØIS a:• ""8 

../ M~.. gl;1.o.11r•n"" 

../ Kulcofc, kfW'I 
,/ Ml.vatsl'Ofli~1,r1!_ 

.., se1vm11.o øl 4.000 , , 

I alt 111330 kr/md 

Hvordan ønsker du at betale? 

@ Månedlii:t 

0 År1ii:t 

@ ~ MobtlePay (0 kr. i geby,- - automallsk betaBng) 

0 æ Be<alini:sse~ (8,mænc pr. 1. maj 2020 koster de< 6.50 kr. i becalw,pgeb)or pr_ fon.ikring pr. 

opkrævning) 

0 Jo: acrepærer Ah<AS.,., n• h.and•l•bell~•lsM 

D Jo; g,wr hormed mit .,.,ntykke til at AIIG må r•gistn!n! og behandl• mit cpr-nr. J•: lcan til •nlM!r lid 

trække ~et tilbage. men det kan i )/dem,, konsekvens t,e,.,,rke, at fcrs<kringsfo,t,oldet il<l<e tcan 

fomæ<t<,. 

Alka p.sser Nll.lrhgvis godt på dine penondata Du fc.n læse mere om dette i All<i,s "Pnvat;10lmk på 

al ,a.dk/p 1VtitJrvspGl i1k.•  

Godkend bestllllnc 
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ALKA ONLINE HANDELSBETINGELSER
FORUDSÆTNINGER FOR PRISEN PÅ IFORSIKIRINIGEN
Prisen er beregnet på baggrund af dine indtastede oplysninger, herun-
der oplysninger om skadeforløb. Hvis nogle af disse oplysninger ikke 
er korrekte, kan det medføre, at vi ændrer vilkårene/prisen tilbage med 
virkning fra aftalens indgåelse, eller at forsikringen bliver annulleret el-
ler opsagt med 14 dages skriftligt varsel.

FORFALDEN GÆLD
Det er desuden en forudsætning, at du ikke har forfalden gæld i Alka 
eller i et andet forsikringsselskab. Alka kan ændre i tegningsvilkå-
rene/prisen eller opsige forsikringerne med 14 dages skriftligt varsel, 
hvis det efterfølgende viser sig, at du har forfalden gæld i Alka eller i et 
andet forsikring1sselskab.

KONTROLLER AT OPLYSNINGERNE I DIN POLICE ER KORREKTE
Når du modtager din police, er det vigtigt, at du går den igennem og 
sikrer, at oplysningerne er korrekte. Hvis der er forkerte oplysninger, 
kan det i værste fald betyde, at du mister hele eller dele af retten til er-
statning. Så gør dig selv den tjeneste at læse policen nøje igennem og 
kontakt os hurtigst muligt, hvis du har ændringer

I den forbindelse henvises der til nedenstående udklip fra din klients 
police, som blev sendt til din klient den 14-12-2018 og den 17-4-19. Her 
fremgår det tydeligt, at bilen er registret med 306 hk.
Oplysninger om bilen:

Bilen: BMW 3-Serie 3,0 306 HK.
…
Det er vigtigt, at bilens motorstørrelse, HK og det oplyste årlige kilome-
terforbrug er korrekt. Er det ikke korrekt skal Alka omgående have be-
sked om dette, da det i en eventuel skadesituation kan medføre nedsat 
erstatning, hvis oplysningerne ikke er korrekte.
…
Nedenstående udklip er fra Fakta arket til bilforsikringen, som blev 
sendt til din klient den 14-12-2019. Her fremgår det også, at din klient 
skal kontrollere, at oplysninger i policen er korrekte.

m Hvilke forpligtelser har jeg? 

Du skal give samtykke til. at Alka må registrere. udveksle og behandle dine oplysninger. så vi kan administrere 
forsikringen 

- Du skal kontrollere din police og sikre dig. at alle oplysninger er korrekte 

- Du skal betale din forsikring bl tiden 

- Du skal give os besked. hvis derfortages ændringer af bilens karossen. motor eller hestekræfter 

- Du skal give os besked. hvis du eller anden fast bruger skifter bopæl. hvis det oplyste kilometerforbrug ændrer sig, 
eller hvis bilen skifter anvendelse eller fast bruger 

I skadetilfælde er du forpligtet bl. så vid t muligt. at afværge eller begrænse skaden 

- Hvis du får en skade, skal du anmelde det til Alka. Du skal samtidig give Alka de oplysrnnger. der er nødvendige for. 
at v1 kan behandle din anmeldelse 

Det er korrekt, at din klient nævnte for konsulenten at bilen er chiptu-
net og der i den forbindelse var foretaget flere ændringer på motoren. 
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Dette sker dog først ved samtale nr. 2, efter konsulenten spurgte din kli-
ent til, om der var foretaget ændringer på bilen. Din klient oplyste i for-
bindelse med samtalen, at han godt var klar over, at bilen var chiptunet 
ved indtegning af policen. Din klient har oplyst, at han på et tidspunkt 
fjernede chiptuningen efter råd fra sin mekaniker, da chiptuningen sled 
på motoren. Din klient har oplyst, at chiptuningen blev fjernet ved 
hjælp af en mobiltelefon. Han har oplyst han ikke har denne telefon 
mere. Det bemærkes at din klient ikke har kunnet dokumentere, at 
chiptuningen var fjernet ligesom det skal bemærkes, at ingen af de 
monterede dele til brug for tuning er fjernet. 

Det skal igen påpeges, at Alka på baggrund af ovenstående ikke ville 
have indtegnet din klients bil såfremt de var blevet gjort bekendt med 
bilens reelle hestekræfter på indtegningstidspunktet ligesom det må 
have været åbenlyst for din klient, at den antal hestekræfter der nævnes 
på policen ikke stemte overens med den antal hestekræfter bilen havde. 
Derfor fastholdes afvisningen af erstatning.”

 har indbragt Alka Forsikrings afslag for Ankenævnet for Forsik-
ring, der den 20. januar 2021 har truffet afgørelse i sagen, hvorefter -

 ikke har fået medhold. Af afgørelsen og begrundelsen fremgår, jf. ekstrakten 
side 185-190:

”…
Klageren tegnede med ikrafttræden den 1/1 2019 ansvars- og kaskofor-
sikring via selskabets hjemmeside. Selskabet har oplyst, at man ved teg-
ning af forsikring på nettet kan indtaste sin nummerplade, og at bilens 
oplysninger, som de fremgår af motorregistret, kommer frem på skær-
men. I klagerens tilfælde stod der [bilmærke] fra 2006 – benzin 3,0 med 
306 HK. 

Selskabet har også anført, at man ved afslutningen af bestillingen/god-
kendelsen skal markere en boks, hvor man accepterer selskabets han-
delsbetingelser, hvilket klageren har gjort. Af handelsbetingelserne 
fremgår det, at "Når du modtager din police, er det vigtigt, at du går 
den igennem og sikrer, at oplysningerne er korrekte. Hvis der er for-
kerte oplysninger, kan det i værste fald betyde, at du mister hele eller 
dele af retten til erstatning. Så gør dig selv den tjeneste at læse policen 
nøje igennem og kontakt os hurtigst muligt, hvis du har ændringer".

Klageren har anmeldt, at hans bil blev stjålet mellem den 14/7 2019 og 
den 15/7 2019.

Selskabet har afvist at dække den stjålne bil. Selskabet har anført, at kla-
geren har afgivet urigtige oplysninger ved tegningen, jf. forsikringsafta-
lelovens § 6, stk. 1, da han ikke har oplyst, at bilen var ombygget i vold-
som grad, og at selskabet i henhold til sine acceptregler ikke ville have 
tegnet forsikringen, hvis klageren havde givet korrekte oplysninger om 
bilen. Af selskabets acceptregler fremgår det, at selskabet ikke tegner 
forsikringer for ombyggede biler, og hvis en forsikringssøgende insiste-
rer på en pris, vil der alene kunne gives tilbud på en ansvarsforsikring.
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Selskabet har blandt andet anført, at det fremgår af både handelsbetin-
gelserne (som klageren har krydset ja til at have gennemset) og af poli-
cen, som klageren har fået tilsendt to gange, dels at det er vigtigt at gen-
nemgå policen, dels at det er vigtigt, at både bilens motorstørrelse og 
HK er korrekt angivet. Selskabet har endvidere anført, at bilen havde 
været sat til salg af tidligere ejer den 28/5 2018, og at det af salgsannon-
cen tydeligt fremgik, at bilen havde undergået omfattende ændringer i 
forhold til standardmodellen, og at bilen var chiptunet til en ydelse på 
430 HK. Selskabet har også anført, at selskabet har været i kontakt med 
sælger, der var ret sikker på, at han og klageren havde talt om chiptu-
ningen ved klagerens køb af bilen, idet det også stod i salgsannoncen.
Klageren forklarede endvidere ved en samtale med selskabets skade-
konsulent den 25/7 2019, at han var klar over, at bilen var chiptunet, da 
han købte den, og at den fortsat var chiptunet, da han tegnede forsikrin-
gen. Han var også klar over de øvrige konstruktive ændringer af bilen, 
blandt andet større Intercooler og større downpipes og indstillelig un-
dervogn. Klageren oplyste, at han senere havde "fjernet" chiptuningen 
ved hjælp af en app på sin mobiltelefon, men han havde ikke den på-
gældende telefon længere. 

Selskabet har anført, at der således ikke er dokumentation for, at chip-
tuningen virkelig var fjernet. Skulle det kunne dokumenteres, at bilen 
var ført tilbage til standardmodel, er det dog ubestrideligt et faktum, at 
bilen på tegningstidspunktet med klagerens vidende fortsat var kon-
struktivt ændret i et omfang, som hvis klageren havde oplyst de rette 
forhold, ville have medført, at selskabet havde afvist at tegne forsikrin-
gen. 

Klageren har desuden oplyst, at han alene havde skiftet bilens under-
vogn og forreste kofanger efter han havde købt bilen, men at der ellers 
ikke var foretaget ændringer på bilen, og det må således også på den 
baggrund antages, at chiptuningen ikke var ændret.

Klageren har afvist at have afgivet urigtige oplysninger ved bilens ind-
tegning. Hans advokat har blandt andet anført, at "Det fremgik ikke di-
rekte af bestillingsflowet, at min klient skulle gøre særskilt opmærksom 
på, at der ikke var tale om en standard bil, jf. bilag 1 og 2. I den forbin-
delse gøres det gældende, at min klient er forbruger, og at forudsætnin-
ger for handlen bør være let tilgængeligt og fremhævet tydeligt, hvis 
der er særlige forhold, som forbrugeren skal være opmærksom på. Alka 
har gjort gældende, at det fremgik af indtegningen, at køretøjet havde 
306 hestekræfter, hvilket min klient burde vide ikke var korrekt. Hertil 
skal det bemærkes, at modellen af køretøjet var en 3.0 306 hestekræfter. 
Dette kommer selv op, når registreringsnummeret indtastes. Min klient 
har således blot oplyst den nævnte bilmodel, som passer til bilens stel- 
og registreringsnummer. I den forbindelse bestrides det i øvrigt, at bi-
len skulle have mere end 306 hestekræfter. … Endeligt bestrides det, at 
Alka ikke ville have tegnet forsikringen, såfremt de korrekt forhold om 
køretøjet var oplyst. Alka har bevisbyrden herfor".

Han har endvidere anført, at "[klageren] ikke var klar over, at de givne 
oplysninger om køretøjet ikke var korrekte, jf. FAL § 5. I den forbin-
delse henvises der til bestillings flowet på hjemmesiden, jf. bilag 1, her-



22

under hvordan Alkas hjemmeside automatisk springer forbi de punk-
ter, hvor der henvises til betingelser og forudsætninger for forsikringen. 
[Klageren] har derfor været i god tro omkring forsikringen. Derudover 
gøres det gældende, at [klageren] i øvrigt ikke var klar over, at oplys-
ningerne havde indflydelse på selskabets ansvar, jf. FAL § 7. Såfremt 
[klageren] troede dette, ville han næppe af egen fri vilje oplyse om, at 
bilen havde været chiptunet. I den forbindelse bemærkes det, at [klage-
ren] flere gange har forsøgt at hjælpe politiet og Alka med at få opklaret 
sagen. Det bestrides derfor, at [klagerens] forhold kan betragtes som 
groft uagtsomt.

Endeligt henvises der til, at ingen af de af Alka nævnte forhold har haft 
betydning for den dækningsberettigede forsikringsbegivenhed. Køretø-
jet er stjålet fra [klagerens] carport, og i den forbindelse har det ingen 
betydning, hvor mange hestekræfter køretøjet havde. Var der sket en 
skade ved kørsel af bilen, kunne det måske være tilfældet, men det er 
der ikke i nærværende sag, hvorfor der er tale om særlige omstændig-
heder, jf. FAL § 6, stk. 3, hvorved Alka alligevel bør dække skaden".

Klageren har anført, at han aldrig har modtaget forsikringsbetingel-
serne. 

Nævnet bemærker, at det må anses for almindeligt kendt, at der til for-
sikringen knytter sig forsikringsvilkår, som nærmere fastlægger, hvil-
ken dækning forsikringstageren har ret til. Tilsvarende fremgår det af 
police af 14/12 2018 og 17/4 2019, at der gælder et sæt vilkår, som kan 
findes på selskabets hjemmeside. 

På den baggrund finder nævnet, at klageren ikke har bevist, at han ikke 
er blevet tilstrækkeligt informeret om de eksisterende forsikringsbetin-
gelser.

Klageren har gjort gældende, at selskabet ikke uden unødigt ophold har 
meddelt ham, at selskabet ville påberåbe sig forsikringsaftalelovens § 6, 
stk. 1, jf. forsikringsaftalelovens § 8. Selskabet har afvist at forsikringsaf-
talelovens § 8 er anvendelig i denne sag.

Af forsikringsaftalelovens § 8 fremgår det, at "vil selskabet påberåbe sig, 
at et af de i §§ 5-7 nævnte forhold foreligger, skal det efter at have fået 
kundskab om oplysningens urigtighed uden unødigt ophold meddele 
forsikringstageren, i hvilket omfang det vil påberåbe sig nogen af de 
rettigheder, disse paragraffer hjemler".

Efter en gennemgang af sagen finder nævnet, at selskabet på behørig 
vis har påberåbt sig sine rettigheder i henhold til forsikringsaftalelovens 
§ 8. 

Nævnet har blandt andet lagt vægt på, at klageren anmeldte tyveriet 
den 15/7 2019, at selskabet kontaktede klageren den 26/7 2019 og med-
delte, at selskabet ikke kunne yde erstatning for bilen, og at begrundet 
skriftlig afvisning af kravet blev fremsendt til klageren ved brev af 15/9 
2019. Nævnet bemærker, at klageren har anført, at det er korrekt, at sel-
skabet afviste dækning telefonisk den 26/7 2019. 
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Spørgsmålet er herefter, om bilen på indtegningstidspunktet var om-
bygget, og om klageren var bekendt hermed. 

Efter en gennemgang af sagen finder nævnet, at bilen på indtegnings-
tidspunktet var ombygget og havde flere HK end de 306, som bilen var 
registreret med. Nævnet finder det endvidere godtgjort, at klageren var 
bekendt hermed. 

Nævnet har blandt andet lagt vægt på, at det af salgsannoncen af 28/5 
2018 fremgår, at bilen er ombygget og chippet til omkring 430 HK. 
Nævnet har også lagt vægt på, at klageren selv har oplyst til selskabet, 
at han var klar over, at bilen var chiptunet, da han købte den.

Nævnet finder, at klageren ikke har bevist, at han havde fjernet chiptu-
ningen i umiddelbar forlængelse af indtegningen.

Det fremgår af forsikringsaftalelovens § 7, at forsikringstagerens undla-
delse af at give oplysning ingen indflydelse har på selskabets ansvar, 
medmindre han burde være klar over, at den ikke oplyste omstændig-
hed var af betydning for selskabet, og hans forhold kan tilregnes ham 
som grov uagtsomhed. 

Efter en gennemgang af sagen finder nævnet, at klagerens undladelse af 
at oplyse om ombygningen af motoren må tilregnes ham som groft 
uagtsomt, jf. forsikringsaftalelovens § 7, jf. § 6. 

Nævnet har blandt andet lagt vægt på, at klageren i forbindelse med 
indtegningen accepterede selskabets online handelsbetingelser, hvoraf 
det fremgår, at "Når du modtager din police, er det vigtigt, at du går 
den igennem og sikrer, at oplysningerne er korrekte. Hvis der er for-
kerte oplysninger, kan det i værste fald betyde, at du mister hele eller 
dele af retten til erstatning. Så gør dig selv den tjeneste at læse policen 
nøje igennem og kontakt os hurtigst muligt, hvis du har ændringer". 
Nævnet har også lagt vægt på, at det af police af 14/12 2018 og 17/4 2019 
fremgår, at "Det er vigtigt, at bilens motorstørrelse, HK og det oplyste 
årlige kilometerforbrug er korrekt. Er det ikke korrekt skal Alka omgå-
ende have besked om dette, da det i en eventuel skadesituation kan 
medføre nedsat erstatning, hvis oplysningerne ikke er korrekte".

Nævnet finder, at det må anses for almindeligt kendt, at bilmodel og 
motorstørrelse – herunder ombygget motor – har væsentlig betydning 
for vilkår og pris på en bilforsikring. Nævnet bemærker hertil, at det af 
forsikringsbetingelsernes punkt 6.1.1 fremgår, at kaskoforsikringen om-
fatter "Bilen som den står beskrevet i policen med fabrikat, model, år-
gang, motorstørrelse, brændstofs type og antal hestekræfter", og at det 
af punkt 12.1 fremgår, at "Af hensyn til prisen og de betingelser der 
gælder for forsikringen, skal vi have besked, hvis: * De oplysninger vi 
har om din bil og dit kundeforhold – som fremgår af policen – ikke 
stemmer overens med de faktiske forhold. … * Bilens motorstørrelsen 
eller HK ændres. * Bilen bliver ombygget. * Der udføres ændringer, der 
medfører at bilen er forskellig fra den standard bil, der er oplyst på po-
licen. … Når vi har fået besked, tager vi stilling til om forsikringen kan 
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fortsætte og på hvilke betingelser. Hvis vi ikke får besked, risikerer du 
at miste retten til erstatning helt eller delvist". Nævnet henviser endvi-
dere til afgørelsen i sag 91555.

Nævnet finder endvidere, at selskabet har bevist, at selskabet i henhold 
til selskabets acceptregler ikke ville have tegnet forsikringen, hvis de 
rigtige forhold var blevet oplyst. Nævnet kan herefter ikke kritisere, at 
selskabet har afvist at yde forsikringsdækning for den stjålne bil.

Nævnet finder, at der ikke foreligger omstændigheder, der kan føre til, 
at forholdet kan henføres til forsikringsaftalelovens § 6, stk. 3.

Det, som klageren i øvrigt har anført, kan ikke føre til andet resultat.

Nævnet bemærker, at det havde været ønskeligt, hvis klageren i forbin-
delse med tegningen aktivt blev bedt om at forholde sig til forudsætnin-
gen om, at "din bil er en standardbil, dvs. at der ikke er foretaget kon-
struktive ændringer af karosseri eller motor". Dette kan dog ikke i sig 
selv føre til andet resultat.

Klageren har herudover anført, at selskabet ikke har tilbagebetalt præ-
mie. Nævnet bemærker, at selskabet er forpligtiget til at tilbagebetale 
præmie til klageren for så vidt angår kaskoforsikringen. Nævnet går ud 
fra, at selskabet sørger for dette, hvis tilbagebetaling ikke allerede har 
fundet sted.”

Af forsikringsbetingelserne PE-07, ekstrakten side 137 fremgår følgende om 
kontanterstatning:

”6.5.2, kontanterstatning.
Vi betaler kontanterstatning, hvis 

• skaden er så stor, at vi skønner, at en reparation ikke kan betale 
sig. 

• bilen (udstyret) ikke bliver fundet igen inden 4 uger efter, at du 
har anmeldt tyveriet til politiet og til os.

Vi fastsætter erstatningen til det beløb en tilsvarende bil (udstyr) af 
samme alder og stand, vil kunne skaffes til mod kontant betaling. Vi 
kan vælge at yde erstatning i form af tilsvarende bil eller udstyr i stedet 
for kontanterstatning.”

Af taksatorrapport af 10. januar 2022, ekstrakten side 193, fremgår, at bilen med 
en angivet km. stand på 218.000 km er vurderet til en handelsværdi på 210.000 
kr. 

Forklaringer

 har forklaret, at han er uddannet IT teknolog, KEA (Erhvervsa-
kademi- og Professionsbacheloruddannelser) og arbejder i . 
Han supporterer bankernes IT afdelinger og antifraud system. Han bor på 
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 med sin familie, forældre, kone og to børn. Han er 30 
år. 

s forældre købte boligen i december 2011. I den mellemliggende tid har 
han boet 2 år i Sverige, men flyttede tilbage til Danmark i 2018, da hans kone 
blev gravid. Sagen har ikke været særlig rar, han synes, at han er blevet behand-
let skidt og er blevet mistænkeliggjort, fordi Alka insinuerede, at han selv 
havde medvirket til bilens forsvinden.

 underskrev slutsedlen den 22. juni 2018. Han fik kontakt til sælgeren via 
en arbejdskammerat, der havde en kammerat, som vidste, at bilen var til salg. 
Han skulle have en ny bil, da han ikke kunne tage sin svenske bil med hjem. 

Foreholdt slutsedlen, ekstrakten side 52, forklarede han, at det var sælger, der 
udfyldte slutsedlen. Banken ville gerne lave en straks overførsel. Han tog et bil-
lede af bilen og sendte den til banken, som overførte betalingen. Han havde set 
bilen et par gange og havde også prøvekørt den med sin kone, som godkendte 
bilen. 

Første gang han mødte sælger, havde de talt om bilen. Foreholdt at der i slut-
sedlen står, at bilen ikke er chiptunet, forklarede han, at det ved han ikke noget 
om. 

Bilen blev forsikret hos , som han havde brugt, før han flyt-
tede til Sverige. På hjemmesiden har de en tabel, hvor præmien fastsættes ud 
fra bilens alder og nyværdi. Man udfylder en blanket og så er man godkendt. 
Da han havde kørt skadefrit i Sverige, skulle han også dokumentere det. Det 
hele foregik på mail. 

I september 2018 fik han besked om, at præmien ville stige, da selskabet ikke 
ville tegne forsikringer over en vis nyværdi. Hans forsikring ville blive for-
doblet, derfor søgte han over i Alka, der havde reklameret med billige forsikrin-
ger og en gave. Hos Alka foregik tegningen fuldt ud på hjemmesiden. 

På forsiden indtaster man nummerpladen på bilen, hvorefter der kommer nogle 
oplysninger. Så kan man vælge en forsikringspakke. Man kan nærmest trykke 
køb og lægge varen i kurven. 

Det der var anderledes og lidt misvisende var, at når man indtaster nummer-
pladen, så skippede hjemmesiden automatisk vilkårene og man gik direkte til 
bilens oplysninger. Når man kommer til valg af forsikringspakke, så er de for-
udsætninger, der bliver nævnt gemt i bunden, og man kan alene se dem, hvis 
man scroller ned. Uanset om han gør det fra sin telefon, sin private - eller ar-
bejdscomputer så kan man ikke se de oplysninger, medmindre man ruller ned i 
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bunden. Da sagen skulle for Ankenævnet, medsendte han billeder af skærmen. 
Han testede det i går, det er fortsat uændret.

Han har ikke haft til hensigt at skjule nogen oplysninger. Hvis han havde vist, 
at Alka ikke ville tegne forsikringen, havde han jo spurgt nogen andre. De var 
de første, han spurgte. 

Han fik to nøgler udleveret af sælgeren , som han senere udleverede til 
skadekonsulenten. Han forstod ikke, at skadekonsulenten ved den anden sam-
tale kunne sige, at der var en tredje nøgle. Da han hørte datoen den 15. marts 
2019 kunne han se i sin kalender, at bilen havde været på værksted. Den var 
blevet indkaldt af BMW, der havde opdaget en fejl, som skulle ændres, det var 
gratis.

Han brugte den ene nøgle, senest den 14. juli 2019. Den anden er registreret 
brugt den dag, han købte bilen og har siden ligget i soveværelset. 

Han hørte først om den 3. nøgle fra skadekonsulenten. En 4. nøgle er senest 
brugt i 2016.

Sælgeren fortalte, at han havde brugt en tunings app, der hedder MKD. Med et 
kabel, der passer til telefonen og bilen, kan man tune bilen med et program, fra 
dem, der har lavet appen.

Mekanikeren sagde, at det var en dårlig idé med tuning, da den ikke var skabt 
til bilen. Derfor downloadede han appen på sin mobil og lånte et kabel. 

Spurgt hvad han mente, når han i eftersøgningen af bilen, jf. ekstrakten side 65, 
havde oplyst at ”motoren har fået lidt tuning og det larmer kraftigt fra udstød-
ningen”. Hertil forklarede han, at motoren larmede hver morgen, når han star-
tede den. Den var fordi, motoren var kold. Der er en stor motor i bilen, det lar-
mer også, når man gasser op. 

Han har forsøgt at svare på alt det, han er blevet spurgt om.

Foreholdt salgsannoncen, ekstrakten side 43, forklarede han, at han ikke havde 
set annoncen, før han så bilen. Han har først set annoncen under sagen, da den 
blev lagt ind som et bilag ved den skriftlige afvisning eller revurdering. Sælger 
havde oplyst, at der var en salgsannonce, men ikke hvor den var. Han havde 
ikke behov for at læse den, når sælgeren kunne fortælle ham om bilen.  

Spurgt om bilen efter hans opfattelse var lovlig, forklarede han, at sælger oply-
ste, at bilen var synet med alt det, der var på den. Derfor opfattede han bilen 
som lovlig. Spurgt om det er muligt at forsikre en bil, der er tunet, forklarede 
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han at der er mange biler, som er tunet og de kører jo på vejene og må jo være 
forsikrede. Sælger havde haft bilen forsikret i . Sælger sagde, at bilen var 
tunet med MKD appen, men ikke at den var tunet til 430 HK.

På ny foreholdt slutsedlen hvor der står, at bilen ikke var chiptunet, forklarede 
han, at han ikke læste slutsedlen på dagen, for de havde jo talt om det. Skade-
konsulenten nævnte heller ikke noget om, hvad der stod i slutsedlen. 

Spurgt af modparten hvilke ændringer han i øvrigt kunne se, forklarede han at 
bilen var Faceliftet til en model LCI, sælger nævnte også, at der var downpipes. 
Han var bekendt med, at bilen ikke var en standardmodel fra fabrikken. 

Spurgt hvilke ændringer han selv har lavet, forklarede han, at han har skiftet 
støddæmpere i undervognen. Man kan ikke købe støddæmpere enkeltvis, man 
skal købe alle 4 inkl. fjedre samlet. Han valgte en billigere udgave B12, men sva-
rende til støddæmpere til BMW, bare lidt bedre. Udskiftningen er godkendt.

Han ændrede tuningen umiddelbart efter nytår, da han rejse medio januar.

Forsikringsbegæringen blev indtegnet på hjemmesiden og foreholdt at der stod, 
at bilen havde 306 HK, selv om den var tunet, forklarede han, at det undrede 
ham ikke, da det var det, bilen var født med. Der var mulighed for at indtaste 
HK, hvor man kunne vælge mellem forskellige, hvis man ikke havde tastet 
nummerpladen. Da han havde tastet registreringsnummeret, valgte han den, 
der passede til hans bil. 

Hjemmesiden scrollede forbi betingelser og fakta ark, det har han ikke set. 

Foreholdt bestillingsgodkendelsen, ekstrakten side 157, hvorefter man for at 
gennemføre købet skal gennemse og godkende handelsbetingelserne, bekræf-
tede han, at han havde vinget dem af, men han har ikke læst handelsbetingel-
serne.

Han havde modtaget policerne, da han loggede på Alkas hjemmeside og down-
loadede policen, han tjekkede prisen men bed ikke mærke i, at han tillige skulle 
tjekke om oplysningerne var korrekte.

Han konstaterede den 15. juli 2019, at bilen var væk, da han skulle på arbejde. 
Bilen var hverken i garagen eller på vejen. Han havde ikke sin pung, som lå i bi-
len. Der var ingen spor efter bilen. Han meldte det til politiet og ringede til 
Alka.

Han skrev til bilfotografen og fortalte, at bilen var stjålet. Han efterlyste ligele-
des bilen i bilmagasinet. 
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Foreholdt ekstrakten side 66, efterlysning i bilmagasinet, hvor der blandt andet 
står: ”motoren har fået lidt tuning og det larmer kraftigt fra udstødningen”, for-
klarede han, at han havde givet nogle oplysninger, hvorefter de havde udfærdi-
get annoncen. 

Hvis han har sagt tunet, har han ikke sagt chiptunet. Bilen havde et mere sporty 
udtryk, hvilket også indebar en tuning. I gamle dag tunede man bare motoren, i 
dag kan det også være spoilere, kofanger eller radioen. I dag betyder det bare 
en ændring på bilen. 

Han blev kontaktet af Alka, der oplyste, at bilen var udtaget til stikprøvekon-
trol. Skadekonsulenten spurgte, om han var blevet kontaktet af en taksator. De 
aftalte, hvilke dokumenter han skulle finde frem, hvorefter skadekonsulenten 
kom forbi og hentede både dokumenter og nøgler.

Han blev spurgt til ændringer på bilen, hvor han oplyste at kofangeren var skif-
tet. Han blev spurgt om, hvad han selv havde lavet og nævnte da undervognen. 
Det var nok hans fejl, at han ikke nævnte ændringen af chiptuningen. 

Anden gang spurgte konsulenten igen om ændring af bilen og nøgler. Da 
nævnte han, at han havde fjernet chiptuningen. Foreholdt at han ikke havde 
sagt det første gang, forklarede han, at han ikke var blevet spurgt. 

 har forklaret, at han er uddannet hos politiet som efterforsker. 
Hos Alka er han ansat som specialkonsulent, det har han været i 4 år. Han får 
en sag, hvis der er nogle ting, som skal undersøges nærmere. Indledningsvist 
taler man med forsikringstageren, ser på policen og omstændighederne. Han 
har 10-15 sager om året vedr. bortkomst af biler. De har en kollega, som ringer 
ud og tager den første samtale, før deres afdeling får sagen. Han har kontaktet 
forsikringstageren og har været ude at besøge ham. Han har endvidere kontak-
tet BMW vedr. nøgler. 

Foreholdt lydfilerne i sagen, kan han bekræfte, at det er ham, der har haft sam-
talerne. De har et koncept. I første samtale, taler de om selve bilen og hændel-
sen. Han spurgte ind til tyveriet og selve bilen, herunder om der var skader på 
den eller noget særligt. Han husker ikke præcist, hvad der blev sagt. 

Forsikringstager oplyste, at der var 2 nøgler, men BMW oplyste, at der var 4 
nøgler registreret. Vidnets viden om nøgler er blevet større siden. En bil fødes 
med 2 nøgler, nøgle 0 og 1, derefter kan der laves nye nøgler op til 9, så lukker 
det. BMW DK kan ikke selv lave en nøgle, den skal laves i Tyskland og sendes 
ind. Man kan ikke få en ny nøgle, men man kloner nøgle 0, det er derfor, der 
mangler oplysninger på nøgle 2 A. Det er en teoretisk mulighed, at der er to 
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nøgler med samme nummer, som her nr. 2, men det er ikke normalt noget, de 
ser.

Forsikringstager var bekendt med en tredje nøgle.

Han spurgte forsikringstageren om de ændringer, som han var klar over.

Det er en sædvanlig fremgangsmåde, at han gjorde forsikringstager bekendt 
med nye oplysninger. 

Spurgt om forsikringstager ændrede forklaring, forklarede vidnet, at forsik-
ringstager var klar over at bilen var chiptunet, men at han havde fjernet det via 
en app. Da vidnet spurgte ind til fjernelsen, forklarede forsikringstager, at han 
havde fået en ny telefon. Når man downloader en app til at ændre tuning i sty-
reboksen, så har man en bruger med en kode, så man kan logge ind og slå chip-
tuningen til igen. Det er ikke bundet til telefonen. Forsikringstager oplyste, at 
han havde ændret tuningen primo januar. 

Forsikringstager havde ikke kendskab til den tredje nøgle, men oplyste, at den 
kunne være lavet på værkstedet. 

ET BMW værksted kan ikke selv lave en original BMW nøgle. Der er folk, som 
laver kopier på kinesiske nøgler, som ikke er originale, men der er data, som 
går tabt og der kan være to identiske nøgler som her 2 A og B.

Forsikringstager oplyste, at bilen holdt i indkørslen og at hans bror havde hørt 
bilen om natten. Det var ikke usædvanligt, hvis forsikringstager kørte en tur. 
Der var også en oplysning om nabohuset, hvor der boede østeuropæere. Han 
var ude at se, at der ikke var slæbespor i indkørslen. Han talte med sit bagland 
om forsikringsbetingelserne, før han telefonisk oplyste, at de aldrig ville have 
forsikret bilen og derfor ikke dækkede.

Alka kaskoforsikrer ikke biler med konstruktive ændringer, det skal være lov-
lige dele, som er godkendt og synet. Der er små ting, men en chiptuning vil al-
drig blive godkendt. 

Det var også ham, der afviste dækning skriftligt.

Afvisningen var begrundet med chiptuningen og at der ikke var sket en forsik-
ringsberettiget skade. Det er omstændeligt at stjæle en bil uden rette nøgle, det 
kræver specialværktøj både at bryde bilen op og at omgå startspærren. Det kan 
godt lade sig gøre og sker med specialrettet værktøj på dyrere biler, f.eks. en 
jaguar.  
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Det er deres opfattelse at nøgle O har været i forsikringstagers besiddelse, da 
den er brugt på værkstedet. Det er et problem, at registreringsattesten ligger i 
bilen, så er man legitimeret til at omregistrere bilen. Biler forsvinder ofte, når 
man står og skal have en ny bil. Det er en samlet vurdering. 

Forsikringstager blev ked af det og frustreret, det er en stor værdi, der forsvin-
der. 

Men de ville ikke have forsikret en tunet bil og forsikringshændelsen er ikke 
sandsynliggjort.

Når de får en klage bliver sagen vurderet af en anden kollega, her , 
der kan spørge vidnet, men selv træffer en ny afgørelse.

Spurgt hvorfor der er meget opmærksomhed på indtegningen forklarede han, 
at de overvejede om forsikringstager kunne være i god tro. 

Forsikringstager tastede registreringsnummeret, hvorefter der kom nogen op-
lysninger, herunder at der var 306 HK. Forsikringstager vidste, at der var lavet 
fysiske ændringer på motoren og chiptunet, så han burde jo vide, at der var no-
get, som var forkert. 

Foreholdt at der ikke var andre muligheder, hertil forklarede vidnet, at nej det 
var der ikke, for Alka vil jo netop ikke tegne en sådan forsikring. 

En bil kan tunes med 20 %, men bilen skal synes, herunder undersøges for ud-
ledning.

De havde ikke andre muligheder end at trække oplysninger fra motorregisteret. 
Det er uheldigt, at skærmen tilpasser sig, men forsikringstager burde have rea-
geret.

Spurgt oplyste vidnet, at man på Mit Alka, logger ind ved brug af egen kode. 
Vidnet vidste ikke, om man kan slå advisering om ny post fra. De kan se på log-
gen, hvornår et dokument lægges ind, hvornår dokumentet hentes i systemet 
og dermed åbnes og af hvem, herunder af sagsbehandleren og forsikringstage-
ren.

 har tegnet forsikring og modtaget to policer, der begge er åbnet 
af ham. Af ekstrakten side 208 fremgår, at policen af 17. april 2019 er hentet den 
23. april 2019 kl. 10:17:16.

Foreholdt at forsikringsbetingelserne ikke er tilgået forsikringstageren, forkla-
rede han, at man på Mit Alka kan slå forsikringsbetingelserne op. 
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Foreholdt slutseddel, ekstrakten side 53, hvorefter der er krydset af, som om 
motoren ikke er chiptunet, havde han ingen bemærkninger.

Det er dokumenteret i BMW’s system, at der er en tredje nøgle, som har været i 
brug, mens bilen var i forsikringstagers varetægt.

 har forklaret, at han er uddannet i autobranchen gennem 25 
år, hvor han har været bilsælger og værkfører vedr. busser, biler og camping-
vogne. Han arbejder som overtaksator. De har 5 teams i Danmark, hvor han i 4 
år har været leder for den ene. Han har været ansat i  i 11 år.  har købt 
Alka. Han har tidligere været kørende taksator. Som overtaksator uddanner 
han personalet og verificerer, når der er tvister. Som almindelig kørende taksa-
tor er der ca. 250 totalskadede biler på et år. Som overtaksator er der drøftelser 
1-2 gange om ugen. En sag af denne karakter kommer en gang om måneden. 

Han har ikke ved vurderingen kigget på tuning, men har ladet det indgå, hvis 
der er tilføjelser, som tilfører bilen en blivende værdi.

De kender nyprisværdien. Hvis en bil har været sat til salg, er der billeder af bi-
len. Det er der normalt ikke, når en bil bortkommer. 

De får en henvendelse fra skadebehandleren, der oplyser, at bilen er bortkom-
met. I 2022 lavede de en vurdering af bilen. De har 3-5 bilag på hver sag, og ind-
drager oplysninger i motorregisteret og en markedsundersøgelse, hvor de kig-
ger på alle de medier, hvor der sælges biler.

Foreholdt taksatorrapport, jf. ekstrakten side 193, forklarede han, at handels-
værdien er en genanskaffelsespris på et tilsvarende køretøj.  Han fastholdt vær-
dien på 210.000 kr. 

I 2018 var bilen indregistreret som en gul-pladebil. Derefter blev den registreret 
med en værdi på 250.000 kr. et år efter, hvor der også var kørt nogen km., var 
værdien faldet med 40.000 kr.  

Spurgt om bilen er vurderet i forhold til juli 2019, bekræftede han dette. Bilen 
skal erstatte værdien på skadestidspunktet. 

Parternes synspunkter
 har i sit påstandsdokument anført:

”…
Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende,

at sagsøger har afgivet alle relevante oplysninger i forbindelse med ind-
tegning af forsikringen,
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at sagsøger ikke burde være klar over, at sagsøger – særskilt skulle gøre 
opmærksom på, at bilen ikke var en standardbil,

at sagsøger var i god tro ved indtegning af forsikringen,

at sagsøger havde en berettiget forventning om, at Alka Forsikring ind-
hentede alle relevante oplysninger om køretøjet via. dennes nummer-
plade,

at sagsøger har godtgjort, at der er sket en dækningsberettiget forsik-
ringsbegivenhed,

at det ikke udtrykkeligt fremgår af hjemmesiden jf. bilag 4, at sagsøger 
skulle gøre særskilt opmærksom på, at der ikke var tale om en stan-
dardbil,

at bilens tilstand og udstyr er uden betydning for det skete tyveri,

at sagsøgte har bevisbyrden for, at Alka Forsikring ikke ville have teg-
net forsikringen, hvis de korrekte forhold var oplyst,

at sagsøgte ikke har løftet sin bevisbyrde,

at sagsøger har løftet bevisbyrden for, at der er tale om en dækningsbe-
rettiget forsikringsbegivenhed, idet sagsøger har viderebragt korrekte 
oplysninger omkring tyveriet jf. forsikringsaftalelovens § 5,

at det ikke findes rimeligt, at Alka Forsikring uden en relevant begrun-
delse afviser forsikringsdækning,

at Alka Forsikring påberåber sig irrelevante og usaglige forhold til 
støtte for afvisningen,

at Alka Forsikring er bundet aftaleretligt jf. forsikringsaftalelovens § 7,
at sagsøger loyalt har besvaret sagsøgtes spørgsmål,

at sagsøgers forklaring anses for troværdige,

at sagsøger – i god tro – opfylder sin formelle pligt til at give risikoop-
lysninger bestående af svarpligt og oplysningspligt.
…”

 har under hovedforhandlingen bekræftet at have modtaget for-
sikringsbetingelserne.

Alka Forsikring har i sit påstandsdokument anført:

”…
Til støtte for den nedlagte påstand gøres det for så vidt angår urigtige 
oplysninger gældende, 
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at sagsøger på indtegningstidspunktet utvivlsomt var vidende om alle 
konstruktive ændringer foretaget på køretøjet, og at det lige så utvivls-
omt burde have stået sagsøger klart, at oplysningen om standardmodel-
len med 306 HK efter indtastning af reg.nr.  ved indtegning af 
bilforsikring på Alkas hjemmeside ikke var i overensstemmelse med 
køretøjets faktiske motorkraft (hestekræfter),

at det er uden relevans for spørgsmålet om urigtige risikooplysninger, 
om ændringerne af bilens konstruktion var blevet fjernet efter tegnings-
tidspunktet, hvilket i øvrigt er udokumenteret, 

at det stod eller burde have stået sagsøger klart, at oplysningerne om 
ændringerne af køretøjet var af betydning for Alka, hvorfor sagsøgers 
anbringende om, at det ikke fremgår af ”bestillings flowet”, at sagsøger 
burde være gjort særskilt opmærksom på, at der ikke var tale om stan-
dardbil, bestrides, jf. herved også præmisserne for Ankenævnet for For-
sikrings kendelse, 

at det forhold, at sagsøger måtte have overset forhold ved indtegningen 
grundet hjemmesidens opbygning, er uden betydning for vurderingen 
af, om sagsøgers undladelse af at korrigere de urigtige oplysninger, 
som blev lagt til grund ved forsikringens indtegning, kan tilregnes 
sagsøger som groft uagtsomt, da sagsøgers oplysningspligt for forhold, 
der bestod på indtegningstidspunkt, består i hele forsikringstiden, 

at det fremgår tydeligt af policen, der blev fremsendt til sagsøger efter 
aftalens indgåelse, og betingelserne for forsikringen, at forsikringstager 
skulle underrette Alka i tilfælde af uoverensstemmelse mellem de fakti-
ske forhold ved køretøjet og det i policen angivne, hvorfor sagsøger var 
eller burde have været klar over, at bilens faktiske/reelle motorstørrelse 
havde betydning for selskabets vurdering af risikoen, hvilken undla-
delse må tilregnes sagsøger for groft uagtsomt, 

at Alka herved har bevisbyrden for, at sagsøger ved grov uagtsomhed 
har undladt at afgive oplysninger af betydning for selskabet, hvorfor 
selskabet er ansvarsfri, jf. FAL § 7, jf. § 6, stk. 1, hvorfor sagsøger alle-
rede af denne grund ikke har krav på erstatning, jf. Ankenævnet for 
Forsikrings kendelse i sag nr. 95058 og i øvrigt tillige kendelse i sag nr. 
91555. 

at Alka ved indtegningen var uvidende, om hvorvidt de af sagsøger an-
givne oplysninger var korrekte, og at selskabet ikke havde mulighed for 
ved kontrol at opdage, at der forelå urigtige oplysninger, hvorfor sel-
skabet var i god tro i medfør af FAL § 9, 

at såfremt sagsøger havde afgivet korrekte oplysninger, og således op-
lyst Alka om de omfattende ændringer på køretøjet, havde Alka i med-
før af FAL § 9 in fine afvist at tegne kaskoforsikring på køretøjet grun-
det selskabets forretningsgang og acceptbetingelser, 

at Alka uden ugrundet opholdt har påberåbt sig, at forsikringen var 
tegnet på basis af urigtige oplysninger, jf. FAL § 8, idet der blev indgi-
vet anmeldelse af sagsøger den 15. juli 2019 og afvist forsikringsdæk-
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ning af selskabet den 26. juli 2019, hvilket blev fastholdt skriftligt den 
15. september 2019, 

at sagsøgers anbringende om, at ændringerne på køretøjet er uden be-
tydning for tyveriet bestrides, idet årsagssammenhæng er irrelevant for 
vurderingen efter FAL § 7, jf. § 6,

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det for så vidt angår mang-
lende bevis for forsikringsbegivenhed gældende 

at bevisbyrden for, at bilen er bortkommet ved en dækningsberettiget 
forsikringsbegivenhed påhviler sagsøger, og at denne bevisbyrde ikke 
er løftet, 

at der ikke er fundet spor, der underbygger et tyveri i form af slæbespor 
eller glasskår, som kunne indikere, at køretøjet skulle være fjernet uden 
brug af rette nøgle, 

at bevisbyrden skærpes, idet køretøjet var forsynet med startspærre, li-
gesom køretøjet holdt parkeret i sagsøgers carport beliggende et stykke 
inde på sagsøgers bopæl i et tætbefolket område ved en trafikeret vej, 
hvorfor det har formodningen imod sig, at ukendte gerningsmænd 
skulle have indfundet sig og herved have omgået bilens startspærre ved 
medbragt elektronisk udstyr, 

at selvom det er teknisk muligt at omgå startspærren, så kræver dette 
specialviden og specialværktøj, ligesom det er en tidskrævende proces 
at stjæle en bil med startspærre, hvorved det har formodningen imod 
sig, at bilen skulle være blevet fjernet ved omgåelse af startspærren, 
hvilket understøttes at, at bilen som følge af alder og kilometertal ikke 
kan anses for videre tyvetækkelig set i forhold til den indsats, det vil 
fordre at bryde bilens startspærre (mens bilen stod inde på sagsøgers 
grund) efter forudgående forberedelse, 

at sagsøger ikke troværdigt har redegjort for manglede kendskab til 
særligt nøgle 0, der senest blev anvendt den 15. marts 2019, hvor sagsø-
ger havde råderet over køretøjet, ligesom det har formodningen imod 
sig, at en medarbejder fra et BMW-værksted angiveligt skulle have ko-
pieret nøglen 2A eller nøgle 2B til nøgle 0 under værkstedsbesøg for 
derefter fire måneder senere at stjæle køretøjet på sagsøgers private 
adresse med nøgle 0, 

at det må anses for særdeles bemærkelsesværdigt, dels at sagsøger har 
to nøgler benævnt som nøgle 2 (nøgle 2A og 2B), hvilket ifølge BMW 
ikke bør være muligt, dels at sælger,  har kendskab til 
en tredje nøgle, som sagsøger har benægtet kendskab til, dels at halvde-
len af registreringsattesten lå i køretøjet, dels at sagsøger samme dag 
som køretøjet er påstået stjålet, fik taget billeder af køretøjet med hen-
blik på salg, samt dels at sagsøger kort før det anmeldte tyveri kontak-
tede selskabet med henblik på indhentelse af forsikringstilbud på to an-
dre biler, 
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at sagsøger sammenfattende herved ikke har løftet bevisbyrden for, at 
bilen måtte være blevet borttaget af ukendte gerningsmænd natten mel-
lem den 14. til den 15. juli 2019 under omstændigheder, der kvalificerer 
sig som et under forsikringen dækket tyveri,

at erstatningskravet maksimalt kan udgøre køretøjets handelsværdi pr. 
skadetidspunktet med fradrag af selvrisiko på kr. 4.000, svarende til i 
alt kr. 206.000, hvis der er dækning under forsikringen.
…”

Parterne har under hovedforhandlingen nærmere redegjort for deres opfattelse 
af sagen.

 
Rettens begrundelse og resultat

Retten skal tage stilling til, om , efter bilens bortkomst, er beretti-
get til udbetaling af kaskoforsikring og i givet fald beløbets størrelse.

Konstruktive ændringer 
Retten har lagt til grund, at der var foretaget følgende konstruktive ændringer 
på bilen, da  bestilte ansvars- og kaskoforsikring forud for den 14. 
december 2018 med ikrafttræden den 1. januar 2019:

• Bilstein B 16 gevind undervogn /senere ændret til B 12 under-
vogn.

• Optimering med Flashing af gearkassen XHP.
• Større Wagner lntercooler.
• Større downpipes.
• Chipning af bilen til en effekt på 430 HK. (standard 306 hk).
• Opgradering af motorhjelm, skærme, baglygter, bagklap, forbro 

til LCI model.

Retten har lagt vægt på, at de konstruktive ændringer fremgår specifikt af en 
annonce i Den Blå Avis fra den 28. maj 2018, som  dog har oplyst, 
at han ikke havde set forud for Alkas afslag på dækning.

Den tidligere ejer af bilen, , har overfor Alkas skadebehandler 
bekræftet, at bilen var chiptunet, og at han havde talt med  om 
det.

Vidnet  har forklaret, at en bil lovligt kan tunes med op til 20 %. 
Der er krav om dokumentation for at bilen fortsat opfylder bl.a. miljøkravene. 
Derfor skal bilen undersøges for udledning, når den er tunet.

Retten bemærker, at der ikke er dokumentation for, at bilen opfyldte miljøkra-
vene. Det fremgår heller ikke af synsrapporten fra den 29. januar 2018, at der 
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forud for synet var oplyst om chiptuning. Ved et almindeligt syn, hvor bilen 
ikke kommer på rullefelt, kan man ikke konstatere, om bilen er chiptunet. Da 
bilens antal HK var forøget fra 306 til 430 HK, var bilen chiptunet med 40,5 %.

Retten lægger derfor til grund, at det ikke var lovligt at anvende bilen til kørsel 
på offentlig vej.

 har forklaret, at han ikke læste slutsedlen igennem, hvor der står, 
at bilen ikke var chiptunet, men han vidste fra sælgeren, at bilen var chiptunet. 
Han var dog ikke var klar over, at bilen var tunet til 430 HK. Sælgeren havde 
oplyst, at bilen var synet med det, der var på den, derfor opfattede han bilen 
som lovlig. Det er sælgeren, der har oplyst ham om, at han skulle downloade 
appen MKD for at ændre tuningen. Han downloadede appen på en tidligere te-
lefon og fjernede tuningen primo januar 2019.

Retten bemærker, at det er en almindelig fremgangsmåde ved installering af en 
app, at man som bruger bliver oprettet eventuelt med et kodeord, hvorfor det 
vil være muligt at tilgå appen fra en anden telefon. 

Af transskribering af samtale med sagsbehandleren, fremgår, at  
oplyste, at han i oktober/november 2018 var blevet rådgivet af en mekaniker til 
at fjerne tuningen, da den ikke var god for bilen. 

Det forekommer påfaldende, at der gik flere måneder efter mekanikerens råd-
givning, før tuningen angiveligt blev fjernet. Det forekommer utroværdigt, når 

 har forklaret, at han ikke længere har adgang til MKD appen, 
fordi han ikke er i besiddelse af den mobiltelefon, hvor han oprindeligt havde 
installeret den.

 har efter bilens bortkomst den 15. juli 2019 eftersøgt bilen i Bil-
magasinet, hvor det blandt andet fremgår, at ”… motoren har fået lidt tuning. 
Den larmer kraftigt fra udstødningen.” 

 har hertil forklaret, at han havde oplyst, at bilen larmede, fordi 
motoren larmede om morgenen, når den var kold, eller når man gassede op. 
Han havde givet nogen oplysninger til magasinet, hvorefter de havde udfærdi-
get annoncen. Hvis han har brugt ordet tuning, har han ikke sagt chiptuning. 
Bilen har et meget sporty udtryk, hvilket også indebærer en tuning. 

Retten finder, at det på baggrund af omstændighederne omkring brugen af ap-
pen og ordlyden i eftersøgningen forekommer tvivlsomt, om tuningen rent fak-
tisk blev fjernet eller er geninstalleret. En intercooler giver ikke i sig selv flere 
hestekræfter, men giver plads til tuning, og downpipes forbinder turboen med 
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den resterende del af udstødningen og påvirker derfor lyden. Ingen af disse er 
efter s forklaring fjernet efterfølgende. 

Retten har herefter lagt til grund, at  var bekendt med, at bilen på 
tidspunktet for forsikringens tegning afveg fra standardmodellen, herunder at 
bilens undervogn var konstruktivt ændret og at motoren var chiptunet og der-
med havde forøget motorkraft.

Forsikringstegningen
 har tegnet forsikringen på Internettet. Han har tastet bilens regi-

streringsnummer, hvorefter oplysninger om bilmærke, årgang, drivmiddel og 
antal HK er fremkommet fra motorregisteret. 

Af printscreen af bestillings flowet fremgår Alkas forudsætninger for at tegne 
forsikring. Om Forsikringens dækning og pris fremgår blandt andet, at det er 
en betingelse, at ”din bil er en standardbil, dvs., at der ikke er foretaget kon-
struktive ændringer i karosseri eller motor.” 

Ved slutningen af bestillingen har  accepteret selskabets handels-
betingelser, hvoraf fremgår: ”Når du modtager din police, er det vigtigt, at du 
går den igennem og sikrer, at oplysningerne er korrekte. Hvis der er forkerte 
oplysninger, kan det i værste fald betyde, at du mister hele eller dele af retten til 
erstatning. Så gør dig selv den tjeneste at læse policen nøje igennem og kontakt 
os hurtigst muligt, hvis du har ændringer”.

Det fremgår af Fakta ark om bilforsikringen, som blev fremsendt til -
 den 14. december 2018, at ”Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle 

oplysninger er korrekte.”

Herudover fremgår det af policerne, hvoraf  har modtaget to, 
henholdsvis den 14. december 2018 og 23. april 2019: ”Det er vigtigt, at bilens 
motorstørrelse, HK og det oplyste årlige kilometerforbrug er korrekt. Er det 
ikke korrekt skal Alka omgående have besked om dette, da det i en eventuel 
skadesituation kan medføre nedsat erstatning, hvis oplysningerne ikke er kor-
rekte.” 

Af forsikringsbetingelserne vedr. kaskoforsikring pkt. 6.1 fremgår, at forsikrin-
gen omfatter: ”Bilen som den står beskrevet i policen med fabrikat, model, år-
gang, motorstørrelse, brændstofs type og antal hestekræfter”. 

Retten bemærker, at det er almindelig kendt, at der til en forsikring hører for-
sikringsbetingelser.  havde erfaring med at tegne forsikring på en 
bil, og der var i policen oplysning om, hvordan forsikringsbetingelserne kunne 
tilgås på hjemmesiden.
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 kunne ved bestillingen vælge antal HK op til 306 HK. Uagtet han 
var bekendt med, at bilen havde væsentlig flere HK, undlod han at kontakte 
Alka og oplyse, at hans bil havde flere HK.

Retten finder, at det må anses for almindeligt kendt, at bilmodel, årgang og mo-
torstørrelse – herunder ombygget motor – har væsentlig betydning for vilkår og 
pris på en bilforsikring.

Der var ved bestillingen ingen oplysninger, som kunne give Alka anledning til 
at undersøge forholdene nærmere. Alka har oplyst, at der ikke er praksis for at 
forhøre sig hos et tidligere forsikringsselskab.  kunne ikke have 
en berettiget forventning herom, og der er heller intet, som indikerer, at det tid-
ligere forsikringsselskab  havde kendskab til de konstruktive 
ændringer og kunne have oplyst herom.

Retten finder herefter, at det er bevist, at  har afgivet urigtige op-
lysninger, da han forud for den 14. december 2018 bestilte forsikringen, hvor 
det fremgik, at bilen havde 306 HK og undlod at oplyse, at der var foretaget 
konstruktive ændringer af bilen, herunder at den var chiptunet til et højere an-
tal HK. Det burde have stået ham klart, at de ikke oplyste omstændigheder 
havde betydning for selskabet og forholdet kan derfor tilregnes ham som groft 
uagtsomt, jf. forsikringsaftale lovens §§ 6, stk. 1 og 7.

Retten bemærker, at  er forbruger. Den omstændighed, at den 
urigtige oplysning ikke har haft indflydelse på forsikringsbegivenhedens ind-
træden (bilens bortkomst) kan ikke i sig selv føre til, at der skal være dækning. 

 kunne, inden han bestilte forsikringen, læse på hjemmesiden, at 
det var en forudsætning for Alka, at bilen var en standardbil, det vil sige, at der 
ikke var foretaget konstruktive ændringer af karosseri eller motor. Retten finder 
ikke, at den omstændighed, at  ikke på hjemmesiden aktivt blev 
bedt om at forholde sig til at bilen var en standardbil, kan føre til, at der forelig-
ger særlige omstændigheder, som anført i forsikringsaftalelovens § 6, stk. 3. Be-
stemmelsen finder i øvrigt ikke anvendelse, når der som her foreligger grov 
uagtsomhed. 

Retten finder, at Alka har løftet bevisbyrden for, at forsikringsselskabet ikke 
ville have accepteret s bestilling af en forsikring forud for den 14. 
december 2018, heller ikke mod en højere betaling, hvis det var blevet oplyst, at 
bilen var ombygget i det skete omfang.

Retten har lagt vægt på Alkas interne Forretningsgang, hvoraf fremgår at Alka 
ikke forsikrer ombyggede biler. Hvis en kunde insisterer på en pris, tegnes 
alene ansvarsforsikring, men ikke kaskoforsikring. Som eksempel på ombyg-
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ning af en bil er nævnt: Montering af udstødning eller styretøj, som ikke er stan-
dard for den pågældende model, sænket undervogn og forøgelse af hestekræf-
ter efter montering af chip tuning, turbo, turbo udstødning eller lignende.

 meldte bilen stjålet den 15. juli 2019. Da Alka mundtligt den 26. 
juli 2019 og skriftligt den 15. september 2019 meddelte afslag på dækning, sam-
menholdt med praksis, finder retten, at Alka uden unødigt ophold har påberåbt 
sig, at de urigtige oplysninger, jf. forsikringsaftalelovens § 6, stk. 1 fører til, at 
der ikke er dækning, jf. forsikringsaftalelovens § 8. 

Under disse omstændigheder er der ikke grundlag for at tage stilling til, om der 
ved bilens bortkomst er indtrådt en forsikringsbegivenhed.

Alka Forsikring ikke bundet af kaskoforsikringen og frifindes.

Sagsomkostningerne er efter sagens værdi, forløb, herunder varigheden af af-
holdte møder og sagens udfald fastsat til dækning af advokatudgift med 40.000 
kr. inkl. moms. Alka Forsikring er ikke momsregistreret.

T H I  K E N D E S  F O R  R E T :

Alka Forsikring frifindes.

 skal i sagsomkostninger til Alka Forsikring betale sagsomkost-
ninger med 40.000 kr. 

Beløbene skal betales inden 14 dage.

Sagsomkostningerne bliver forrentet efter rentelovens § 8 a.
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ØSTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 16. februar 2023

Sag BS-
(14. afdeling)

(advokat )

mod

Alka Forsikring
(advokat Jesper Ravn)

Landsdommerne Michael Kistrup, Rikke Skovby og René Bergfort (kst.) har 
deltaget i ankesagens afgørelse.

Dom afsagt den 14. december 2022 af Retten i Glostrup (sag BS- -
) er anket af advokat  på vegne af  med principal-

påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb 
efter rettens skøn.

Indstævnte, Alka Forsikring, har ved ankesvarskrift af 21. januar 2023 nedlagt 
principal påstand om afvisning, subsidiært stadfæstelse.

Sagens oplysninger
Dommen er den 27. december 2022, dvs. inden udløbet af ankefristen, anket på 
domstolenes sagsportal ved anvendelse af portalens appelfunktion. Som led 
heri er der af systemet automatisk dannet en ankestævning på baggrund af de 
oplysninger, som er angivet i forbindelse med oprettelsen af ankesagen. Det 
fremgår heraf:

”Oplysninger om appellanten
…
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Partsrepræsentant:
advokat ”

Appelsagen ses oprettet af advokat .

Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten lægger efter oplysningerne på domstolenes sagsportal til grund, at 
ankesagen på sagsportalen ikke er oprettet af appellanten selv, men af advokat 

, der ikke har møderet for landsret.

Det følger af retsplejelovens § 261, stk. 2, at retten på embeds vegne skal afvise 
personer, der ikke er berettigede til for den at give møde for andre, og tilbagevi-
se processkrifter fra andre end parten og de nævnte mødeberettigede personer. 
Af praksis vedrørende denne bestemmelse, jf. f.eks. U 2019.510H, følger, at ad-
vokater, der indleverer processkrifter – herunder ankestævninger – i ankesager 
for landsretten, bortset fra sager der behandles efter småsagsprocessen, skal 
have møderet for landsret, jf. retsplejelovens § 133, stk. 1.

Landsretten lægger til grund, at ankestævningen for , der blev 
oprettet på sagsportalen, hidrørte fra advokat , der er uden møderet 
for landsretten.

Da der således ikke inden ankefristens udløb blev indgivet en ankestævning af 
appellanten selv eller af en advokat med møderet for landsretten på vegne af 
ham, afviser landsretten herefter anken, jf. retsplejelovens § 261, stk. 2.

THI KENDES FOR RET:

Anken afvises.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger for landsretten til den anden 
part.


