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Dette dokument (faktaark) understøtter alene det medfølgende og komplette sæt forsikringsvilkår samt policen. Det er forsikringsvilkårene og policen
der tilsammen udgør de kontraktlige betingelser for forsikringen. Du kan se mere om forsikringen samt øvrige betingelser på www.soenderjysk.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?

Motorcykelforsikringen dækker den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skader forvoldt på andre
personer og deres ting, når motorcyklen er i brug som køretøj. Forsikringen kan udvides med en kaskoforsikring eller brandforsikring.

Hvad dækker den?
Generelt

Forsikringen dækker ansvaret for forsikringstagerens
motorcykel. Det fremgår af policen hvilken motorcykel der er
omfattet samt hvilken kørselsperiode der er valgt.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker ansvar for skader som du eller føreren af
motorcyklen forvolder på andre personer eller andre personers
ting i kørselsperioden. Skader dækkes ud fra de i
færdselsloven fastsatte summer. Passagerer på motorcyklen er
ligeledes dækket.

TILVALG
Kaskoforsikring

Forsikringen dækker skader på motorcyklen, herunder tab af
motorcyklen ved tyveri og røveri. Derudover dækkes udstyr til
motorcyklen efter særlige regler.

Brandforsikring

Forsikringen dækker alene brandskader på motorcyklen og
fastmonteret udstyr.

Hvad dækker den ikke?
Generelt

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker ikke skader på føreren af motorcyklen,
på ting som tilhører forsikringstager brugeren eller føreren
af motorcyklen eller skader på tilkoblet sidevogn,
påhængsvogn eller lignende.

TILVALG
Kaskoforsikring

Forsikringen dækker ikke skader opstået i og begrænset til
motorcyklens mekaniske og elektriske dele, skader som
skyldes slidtage, herunder ridser og stenslag i lakken,
skader der skyldes vejr og vind som rust samt skader der
sker ved kørsel uden vand eller olie. Derudover dækkes ikke
skader som sker, hvor føreren ikke har lovmæssigt kørekort,
hvor føreren er påvirket af alkohol eller hvor skaden
forvoldes med vilje eller ved grov uagtsomhed.

Brandforsikring

Forsikringen dækker ikke skade som skyldes fabrikationseller konstruktionsfejl, forsæt eller grov uagtsomhed, at
motorcyklens fører var påvirket af alkohol eller hvis føreren
af en anden grund ikke forsvarligt kunne kører motorcyklen.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?
Generelt

Forsikringen dækker i kørselsperioden som fremgår af
policen.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker alene i Danmark og i de lande, som er
tilsluttet Grøntkortordningen.

TILVALG
Kaskoforsikring

Forsikringen dækker ikke forringelse af motorcyklens
handelsværdi som følge af reparation eller ekstra udgifter til
reparation uden for normal arbejdstid.

Brandforsikring

Forsikringen dækker alene skader ved brand, kortslutning,
lynnedslag og eksplosion. Fastmonteret særligt udstyr, som
ikke er standard for motorcykelmodellen, dækkes med op
til 15.197 (2018) pr. forsikringsbegivenhed – uanset om det
særlige udstyr er fabriksmonteret eller eftermonteret.

Motorcykelforsikring

Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab:
Produkt:
Betingelses nr.:

Sønderjysk Forsikring G/S (Danmark)
Ansvarsforsikring
01.07.2013

Hvor er du dækket?
Forsikringen dækker i Danmark og de lande, som er tilsluttet Grøntkortordningen.

Hvilke forpligtelser har du?

Du skal kontakte os såfremt du skrifter bopæl, anskaffer ekstraudstyr til motorcyklen, ændrer motorcyklens anvendelse, eller på anden
måde ændrer værdien af din motorcykel. Du skal betale til tiden.
Du skal forsøge at afværge skader. Sker der alligevel en skade, skal du forsøge at begrænse den mest muligt.
Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt, ligesom tyveri, røveri og hærværk skal anmeldes til politiet.

Hvornår og hvordan betaler du?
Første præmie skal betales når forsikringen træder i kraft. Derefter skal du betale de følgende præmier på de aftalte
betalingsdatoer. Forsikringen kan betales, pr. måned, kvartal, halvår eller helårligt via indbetalingskort eller betalingsservice.
Månedsvis betaling forudsætter tilmelding til betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?

Forsikringen træder i kraft den dato som er aftalt med dig, eller den dag motorcyklen bliver indregistreret til Sønderjysk Forsikring via
SKAT. Herefter løber forsikringen for et år ad gangen, indtil enten du eller Sønderjysk Forsikring opsiger aftalen.

Hvordan opsiger du aftalen?
Forsikringen kan gebyrfrit opsiges skriftligt, med mindst en måneds varsel op til forsikringens hovedforfald.
Forsikringen kan også opsiges skiftligt med mindst en måned varsel op til udgangen af en kalendermåned, mod betaling af et mindre
gebyr. Opsiges forsikringen indenfor det første år, opkræves du et forhøjet gebyr.
Efter en skade kan du indenfor 14 dage opsige forsikringen gebyrfrit.

