Motorcykelforsikring
DOKUMENT MED OPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskab: If Skadeforsikring

Produkt: Motorcykelforsikring

De komplette købs- og aftalebetingelser vedrørende forsikringen fremgår af andre dokumenter. Forsikringens police og vilkår gælder forud
for dette dokument i tilfælde af uoverensstemmelse mellem disse og dette dokument.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Når du har en indregistreret en motorcykel i Danmark, er det lovpligtigt, at du også har en Ansvarsforsikring
I tillæg til Ansvarsforsikring kan tilkøbes, Kasko, som bl.a. dækker skader i forbindelse med tyveri, indbrud, hærværk samt andre skader, som
påføres motorcyklens karosseri.
Der kan også vælges If Autohjælp, som tilvalgsdækning.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Ansvar:

Ansvar:

Skade forvoldt af køretøjet, på andres genstande og/eller person

Tilvalgsforsikringer

Skader på køretøjet
Skader sket ved hærværk samt væltning eller anden kørsels- og påkørselsskade
Skade på førerens person, bortset fra bestemmelserne
vedr. øvelseskørsel

Kasko:
Tyveri og røveri
Tyveri af motorcykeldele

Skade på ting tilhørende forsikringstageren, bruger eller
fører.

Seriehærværk

Skade på tilkoblede køretøjer
Kasko:

Brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning
Skader der påføres motorcyklen

Værdi af stjålet eller forbrugt brændstof.

Retshjælp

Skade der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring,
rust og frostsprængning)

Redningshjælp i udlandet

Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed,
jf. forsikringsaftalelovens §18

Ekstraudstyr (op til maksimalt 50.000 kr.)

Tilvalgsdækninger

Skader der opstår i forbindelse med udlejning, erhvervsmæssig personbefordring eller transport af gods mod
betaling.

If Autohjælp:
Bugsering, starthjælp og brændstofudbringning.

Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed,
eller opstået mens køretøjet blev ført af en person, der
var påvirket af spiritus eller narkotika.
Skade der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en
person der ikke havde lovbefalet kørekort.
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Er der nogen begrænsninger i dækningen?

Hvor er jeg dækket?
Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grønt kortordningen, se oversigt på www.if.dk.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Efter forsikringen er trådt i kraft, skal det oplyses, hvis der sker forandringer i policens beskrevne risiko.
Fx:
•
•

Ændring af ejer- og brugerforhold
Ved konstruktive ændringer af køretøjet, herunder motoroptimering.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen kan betales helårligt med girokort/BetalingsService eller månedligt med BetalingsService.
Det fremgår af opkrævningen, hvornår sidste rettidige betalingsdag er.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen gælder fra den dato, du vælger, når du købeforsikringen, dog tidligst købsdatoen.
Forsikringen gælder for en 1-årig periode og bliver automatisk fornyet, indtil en af parterne skriftligt opsiger den.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du kan fortryde købet af forsikringen i indtil 14 dage fra du har modtaget din police. Hvis fristen udløber på en lørdag, søndag,
helligdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er det den følgende hverdag, der er gældende.

Opsigelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til forsikringsperiodens udløb, eller med 14 dages varsel i indtil 14 dage efter afslutningen af en skade.
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Du kan også opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned mod et administrationsgebyr.

