Motorcykelforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: OK Forsikring

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. De gældende vilkår og betingelser for forsikringen fremgår af andre
dokumenter. Ved uoverensstemmelse mellem dette produktark og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der er
gældende.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Motorcykelforsikringen omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring. Herudover kan der tilvælges kaskoforsikring.

Hvad dækker den?
Ansvarsdækning, herunder:

✓

Hvad dækker den ikke?

✗

Ansvarsforsikringen dækker f.eks. ikke:
- Skader på førerens person
- Skader på tilkoblet køretøj eller
påhængsredskab

Skader på personer og andre personers
ting

Kaskodækning, herunder:

✓

✗

Kaskoforsikringen dækker f.eks. ikke:
- Forringelse af motorcyklen, der er en
følge af brug f.eks. slitage, stenslag i lak,
ridser og lign.
- Skader omfattet af reklamationsret og
garanti
- Skader, der opstår som følge af kørsel
uden vand eller olie.

Brand, kortslutning, lynnedslag og
eksplosion

✓

Tyveri og røveri af motorcyklen eller
motorcykeldele

✓

Sammenstød, påkørsel og
parkeringsskade

✓
✓

Redningshjælp i udlandet
Retshjælp

Tilvalg:

-

Førerulykke
Vejhjælp
Vinterkørsel

✗

Mobiltelefoner, mobile navigationsanlæg,
andet mobilt elektronisk udstyr

✗

Brændstof og øvrige væsker

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!

!
!

Forsikringen dækker skader i
forbindelse med kørsel i perioden 1.
marts til 30. november. Vinterkørsel kan
tilkøbes.
Hvis forsikringen er købt med selvrisiko,
betaler du selv fra 0 kr. og op til den
gældende selvrisiko af enhver skade.
Fastmonteret ekstraudstyr udover
motorcyklens fabrikat, model og årgang
til en samlet værdi af mere end 15.000
kr.

Forsikringsgiver
Insr Insurance Group ASA
Østensjøveien 43, 0667 Oslo, Norge
Org.nr. 994 288 962

Hvor er jeg dækket?

✓

Forsikringen gælder i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet ”Grønt kort ordningen”. Det grønne
kort er dokumentation for, at der foreligger lovpligtig ansvarsforsikring for ejer/bruger under kørsel i udlandet. Har
du købt Vejhjælp er du dækket i både Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) og det øvrige Europa.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

-

Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning
Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er korrekte
Du skal straks give os besked hvis:
● Den aftalte kørelængde ændres
● der foretages ændringer på motorcyklen, så modeltype, modelvariant eller motorvolumen afviger fra
beskrivelsen på policen
● du skifter motorcykel
● motorcyklen får ny ejer eller en anden fast bruger
● motorcyklen skifter anvendelse
● du eller den faste bruger flytter
● motorcyklen skal anvendes til udlejning
I tilfælde af en skade er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden
Hvis der sker en skade, skal du anmelde det til os så hurtigt som muligt. Du skal samtidig give os de oplysninger,
der er nødvendige for, at vi kan behandle din anmeldelse
Du må ikke reparere motorcyklen uden først at aftale det med os eller vores taksator

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft. Betalingen opkræves som udgangspunkt hver måned via
betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft den dag vi har aftalt, dog senest fra det tidspunkt, hvor motorcyklen tilmeldes til DMR (Digitalt
Motorregister). Forsikringen gælder for et år ad gangen, medmindre andet fremgår af forsikringsaftalen (policen). Den
forlænges automatisk for yderligere et år, medmindre den opsiges inden. Afmeldes motorcyklen i DMR ophører
forsikringen på samme tidspunkt, som afmeldingen sker, med mindre andet er aftalt med os

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Du kan opsige forsikringen skriftligt til os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald.
Du kan også vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.
Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter
afvisning af skaden.
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