Motorcykelförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Sveland del av Trygg-Hansa Försäkring Filial

Produkt: Motorfordonsförsäkring

Org. nr: 516404-4405. Filial till Codan Forsikring A/S,
CVR nr: 10529638, Danmark
Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Vi är skyldiga enligt lag att tillhandahålla det här faktabladet. Du kan läsa mer om
försäkringen i för- och efterköpsinformation och i det fullständiga villkoret, som finns på svelandsak.se. Du kan också få dem
hemskickade av vår kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Motorcykelförsäkringen är en försäkring anpassad för dig som äger en lätt eller tung motorcykel. Vi följer
Transportstyrelsens indelning i lätt motorcykel och tung motorcykel. Om du är osäker på vilken klass din mc
tillhör, så läs mer på transportstyrelsen.se/mc.
Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter skador som drabbar förare,
passagerare eller medtrafikanter. Du kan till exempel få
ersättning för sjukhusvård eller förlorad arbetsinkomst,
eller för skador som du orsakar på någon annans
egendom, till exempel en bil eller ett staket. Trafikförsäkringen ersätter skador upp till 300 miljoner kr.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på din motorcykel
eller saker i din motorcykel.

Halvförsäkring
I halvförsäkringen ingår trafikförsäkringen och
detta:

Halvförsäkring

ü Brand

x Undantag för Brand

Du får ersättning för skador som orsakas av brand,
blixtnedslag eller explosion.

Du får inte ersättning för brand eller explosion i
ljuddämpare eller däck. Du får heller inte ersättning för
skador som beror på kortslutning i kablar och ledningar.

ü Glasrutor

x Undantag för Glasrutor

Du får ersättning för kåpglas, vindruta eller vindavvisare
som spräcks eller krossas.

ü Stöld och inbrott
Du får ersättning om motorcykeln eller motorcykeltillbehör
stjäls, eller om motorcykeln eller tillbehör skadas i
samband med inbrott eller stöld. Du får också ersättning
om fastmonterad ljud- och bildutrustning som stjäls, till
exempel GPS.

Du får inte ersättning om rutorna går sönder när
motorcykeln krockar, välter eller kör av vägen.

x Undantag för Stöld och inbrott
Du får inte ersättning om någon som har fått lov att
använda motorcykeln inte lämnar tillbaka den, eller om
någon i ditt hushåll stjäl motorcykeln.

ü Motor och elektronik

x Undantag för motor och elektronik

Du får ersättning för skador på motor, elektronik, och
växellåda om motorcykeln har varit registrerad i högst 5 år
och har körts högst 5 000 mil.

Du får inte ersättning för skador på bromsar, hjullager och
lameller i kopplingen, eller för skador som orsakats av
slitage, fabrikationsfel eller konstruktionsfel.

ü Bärgning
Du får bärgning till närmaste verkstad om motorcykel inte
går att köra. Vi ersätter också kostnaden för transport av
förare och passagerare till den plats där resan började
eller till resans mål, beroende på vad som ligger närmast.

x Undantag för Bärgning
Vi står inte för bärgning om motorcykeln stannar på grund
av brist på drivmedel.

ü Krishjälp
Om du drabbas av en krisreaktion efter en skada får du
upp till 10 behandlingstillfällen hos en terapeut eller
psykolog som vi hänvisar dig till.

ü Rättsskydd

x Undantag för Rättsskydd

Du får ersättning om du hamnar i en tvist som kan prövas
av allmän domstol. Tvisten kan röra en trafikolycka eller
köp, försäljning eller reparation av motorcykeln. Du får
ersättning för dina advokatkostnader samt motpartens
kostnader om du förlorar tvisten. Högsta ersättning är
250 000 kr.

Rättsskyddet gäller inte för tvister om belopp som är
mindre än ett halvt prisbasbelopp eller för grupptalan.

Helförsäkring
I helförsäkringen ingår allt som ingår i
halvförsäkringen samt momentet Vagnskada:
ü Vagnskada
Du får ersättning för yttre skador på din motorcykel vid
trafikolyckor, skadegörelse eller andra yttre
olyckshändelser. Till exempel om ett träd faller över
motorcykeln eller om du kör på en lyktstolpe.

Tilläggsförsäkring: Utökad personskada
Tillägget ger ersättning och hjälp till både förare och
passagerare efter en trafikolycka. Du får ersättning för
bestående skador som leder till nedsatt funktionsförmåga.
Du får också vägledning från en rehabiliteringscoach.
Högsta ersättning för nedsatt funktionsförmåga är
600 000 kr per person och högsta ersättningen för
privat vård är 150 000 kr

Helförsäkring

x Undantag för Vagnskada
Du får inte ersättning för skador som orsakas av köld,
väta, fukt, rost eller frätning, eller för skador som inte
orsakas av yttre händelser. Du får heller inte ersättning för
skador som inte orsakas av yttre händelser. Till exempel
om du kör iväg utan att ta bort skivbromslåset.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
! Du får ingen ersättning om du får en skada på
motorcykeln när du kör inom ett inhägnat tävlingsområde
eller på en allmän väg under tävlingsliknande former. Till
exempel street race.
Om du kör med fordonet på en isbelagd sjö eller annat
vattendrag ska du alltid försäkra dig om att isen bär.

Var gäller försäkringen?
ü Försäkringen gäller i de flesta länder i Europa och i ett antal icke-europeiska länder vid Medelhavet. En fullständig lista finns
på Trafikförsäkringsföreningens hemsida, www.tff.se.

Vilka är mina skyldigheter?
Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen. De bestämmer din premie och vilken ersättning du får om något skulle
hända. Det är därför viktigt att du kontrollerar att de stämmer och informerar oss om något ändras.
Följ alltid våra aktsamhetskrav. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller ingen ersättning alls om något
händer, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Alla aktsamhetskrav finns i försäkringens villkor. Här är några av
dem:
— Du ska alltid låsa motorcykeln med två olika lås som är godkända av SSF Stöldskyddsföreningen. Nycklarna ska förvaras
på ett säkert sätt som inte är i närheten av motorcykeln.
—
—

Föraren måste ha giltigt körkort och får inte vara påverkad av alkohol eller annan drog på ett sätt som är straffbart enligt
lag.
På natten ska Harley Davidson och KTM-motorcyklar alltid förvaras i ett låst utrymme som bara du och din familj har
tillgång till.

När och hur skall jag betala?
Första premien ska betalas inom 14 dagar från den dag du tecknar försäkringen. Du väljer själv om du vill betala per helår,
halvår eller månad. Du kan betala via faktura, e-faktura eller autogiro. Om du betalar med faktura tillkommer det en fakturaavgift
på 45 kr.

När slutar och börjar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller från den dag du tecknar försäkringen, eller från den dag framåt i tiden som du vill att försäkringen ska gälla
från. Försäkringen gäller normalt ett år i taget, och förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen när som helst under försäkringsperioden, den avslutas då vid nästa huvudförfallodag. Om du
däremot inte längre äger det du har försäkrat kan du avsluta försäkringen direkt.

PID04112-1809 © European Union, 2017

