Motorcykelforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: PenSam Forsikring A/S

FT-nr.: 53053

Produkt: Motorcykelforsikring

Her kan du læse en kort beskrivelse af vores motorcykelforsikring. Du kan se mere om forsikringen og øvrige betingelser på pensam.dk.
Hvis du indhenter et tilbud fra PenSam Forsikring, vil du også i tilbuddet samt i den medfølgende folder Værd at vide om forsikring kunne
læse relevante informationer om din kommende forsikring.
Vælger du at oprette en forsikring hos PenSam Forsikring, vil du i betingelserne og policen, der tilsammen udgør aftalen med PenSam
Forsikring, kunne læse alle vilkår for din forsikringsaftale.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen er en privat ansvars-, brand og kaskoforsikring for motorcykel

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Kaskoforsikringen kan tegnes med fast præmie eller
med trinregulering.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver,
der med lovlig adkomst benytter motorcyklen, lader
den benytte eller er fører af den.
Virksomheder, der har fået overladt motorcyklen til
reparation, service o. lign., er kun dækket for
kørselsskader, og kun når kørslen foregår i
forsikringstagerens interesse.

Sum
Ansvarsforsikringen dækker i henhold til
færdselsloven.






Skade på forsikringstagers/brugers ting
Skade på førerens person eller ting
Skade på tilkoblet køretøj
Skade der er omfattet af fragtregler v.
international vejtransport

Kasko inkl. brand



Skade forvoldt ved forsæt eller grov
uagtsomhed



Skade forårsaget af selvforskyldt beruselse,
indtagelse af narkotika eller medicin, der gør
føreren ude af stand til at føre motorcykel på
betryggende vis

Ansvarsforsikring

✓

Ansvar for skade på personligt rejsegods, der
tilhører andre end forsikringstager, bruger eller
fører

✓

Ansvarsforsikringen dækker sikredes
erstatningsansvar for skade forvoldt ved
motorcyklens brug som køretøj inkl. eventuelt
tilkoblet køretøj.

Kasko inkl. brand

✓

Brandforsikring ved brand, eksplosion,
lynnedslag og kortslutning

✓
✓

Retshjælpsforsikring

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!

Forsikringsydelsen er begrænset af den i
policen anførte forsikringssum og de
maksimale beløb, der er anført i betingelserne
Restsumdækning er begrænset til 175.000 kr.

Redningsforsikring under kørsel i udlandet

Tilvalg til standarddækning

✓
✓

Friskadedækning
Autohjælp

Hvor er jeg dækket?

✓
✓
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Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet Grønt Kort-ordningen
Grønt kort-vilkårene kan rekvireres hos PenSam Forsikring
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Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du har pligt til at betale præmien/forsikringen til tiden
Du skal give PenSam Forsikring de korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen
En skade, der kan medføre erstatningskrav, skal du straks melde til PenSam Forsikring
Du må ikke uden samtykke fra PenSam Forsikring foretage reparation eller træffe aftale om erstatning
Du har, så vidt det er dig muligt, pligt til at begrænse skadens omfang
Du har pligt til at oplyse PenSam Forsikring om ændrede og/eller relevante forhold, der har betydning for forsikringen

Hvornår og hvordan betaler jeg?

-

Præmien skal betales ved forsikringens ikrafttræden
Du kan betale via Betalingsservice, som vi kan tilmelde ved aftalens indgåelse, eller du kan få tilsendt et
indbetalingskort
Du kan betale årligt, halvårligt eller månedligt

Hvornår starter og slutter dækningen?

-

Dækningen træder i kraft fra den aftalte dato
Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og løber, til en af parterne opsiger aftalen med 1 måneds varsel til den
årlige fornyelsesdato.
Forsikringen ophører endvidere ved ejerskifte. Skifter den forsikrede motorcykel ejer, er den nye ejer dækket af
forsikringen i 3 uger efter ejerskiftet i det omfang, der ikke er tegnet anden forsikring.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-
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Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til PenSam Forsikring
Du kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned

1.0

