Förköpsinformation Veteranmoped
(1403)

Vagnskada
Gäller för skada genom trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse av
tredje man och annan yttre olyckshändelse.

Vilka regler gäller?
Försäkringen gäller från och med den dag som anges i
försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den
ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den
tecknades.

Vagnskadeförsäkringen gäller bland annat inte för:

För Veteranmoped gäller:
• Förare och ägare ska vara 30 år eller äldre.
• Mopeden ska vara av 1984 års modell eller äldre.
• Maximalt ersättningsbelopp är 75 000 kr.
• På hemorten ska fordonet förvaras i låste utrymme nattetid.
Försäkringsomfattning
Försäkringen kan tecknas som halv- (trafik och delkasko) eller
helförsäkring (trafik, delkasko och vagnskada).

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s.k.
Gröna Kort -systemet.

Självrisk
Självrisken är din del av skadekostnaden. Grundsjälvrisken och
särskilda självrisker framgår av ditt försäkringsbrev, se även de
fullständiga villkor.

I vissa av dessa länder behövs dock ett bevis på att fordonet är
trafikförsäkrat, ett s.k. Grönt Kort. Om du saknar ett Grönt Kort
när du kommer till ett sådant land blir du krävd på en premie
för den tid du tänker använda fordonet i landet, trots att din
svenska trafikförsäkring gäller. Ett Grönt Kort kan du beställa
hos vår kundservice på telefon 0470-201 25.

Trafikförsäkring
Enligt trafikskadelagen kan alla som skadas i trafiken få
personskadeersättning oavsett om någon har skuld till olyckan
eller inte. Det spelar ingen roll om skadan händer vid en
kollision eller en singelolycka. Du har ändå samma rätt till
personskadeersättning, både som förare och passagerare. Även
fotgängare och cyklister som skadas av ett motorfordon kan få
ersättning från fordonets trafikförsäkring.

Hur gör jag om jag vill veta mer?
I denna förköpsinformation hittar du bara kortfattad fakta om
försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns på
www.bilsportmc.se eller kontakta kundservice på
0470 - 201 25. Du kan också kontakta Konsumenternas
Försäkringsbyrå på telefon 08-22 58 00, de ger råd och
upplysningar i alla försäkringsfrågor.

Trafikförsäkringen ersätter även skador på motpartens fordon
samt skador som din mc orsakar på annan person och annans
egendom, t ex staket och lyktstolpar.

Hur anmäler jag en skada?
När en skada inträffat i Sverige ska du ringa vår skadeavdelning
på telefon 0470 - 76 59 49. Vid skada utomlands ska du
kontakta SOS International på telefon +45-70 10 50 50.

Trafikförsäkringen ersätter inte skador på egendom som
transporteras med fordonet eller skador som du själv orsakar
på ditt fordon. Men om du krockar med annat fordon kan du få
betalt från det fordonets trafikförsäkring. I så fall måste du
bevisa att det var den andre förarens fel.
Egendomsskydd
Egendomsskyddet ersätter skada genom brand, stöld,
räddning, rättsskydd och vagnskada.
Brand
Du får betalt för skador som uppstått genom brand, åsknedslag
eller explosion. Dessutom ersätts skador på elektriska kablar
som orsakats av kortslutning och dess följdskador på t ex
startmotor och generator.
Stöld
Gäller för stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i
samband med dessa händelser.

BMC_VM_1403

• skada genom rost, frätning, köld, väta eller fukt. Plötslig och
oförutsedd vattenskada som en omedelbar följd av
ersättningsbar vagnskada enligt ovan ersätts dock.
• skada som är inifrån kommande, till exempel möss som
orsakat skada på fordonet.
• skada som orsakats av köld eller fukt.
• skada på tank och rörledningar.

Räddning
Du får ersättning för bärgning vid driftsstopp, dock inte vid
brist på bränsle. I vissa fall betalar vi även hemtransport av
förare, passagerare och mc. Vid resa som innefattar minst två
övernattningar och som är minst 200 km från hemorten gäller
5 dygns hyrbilsersättning vid avbrott som sker pga stöld, haveri
eller skada.
Rättsskydd
Fordonets ägare eller förare kan få betalt för ombuds-, advokat
eller rättegångskostnader. Det kan t ex handla om tvister vid en
trafikskada eller vid köp, försäljning eller reparation av
fordonet. Ersättningen är högst 3 basbelopp.

Personuppgiftslagen (PUL)
De personuppgifter du lämnar till Moderna Försäkringar, filial till
Tryg Forsikring, behandlas i enlighet med Personuppgiftslagens
regler (SFS 1998:204). Personuppgiftslagen ska skydda
individer mot att deras personliga integritet kränks när
personuppgifter behandlas.
Uppgifterna inhämtas normalt direkt från dig som kund eller
som visar intresse för att bli kund men kan även erhållas från
annat bolag inom koncernen eller från våra samarbetspartners.
Uppgifterna kan också inhämtas eller kompletteras och
uppdateras från myndigheters register eller andra privata och
offentliga register, t ex SPAR. Moderna Försäkringar kan även
spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med
dig.
Moderna Försäkringar kommer att behandla vissa
personuppgifter om dig som kund samt om till exempel
försäkrade, medförsäkrade inbetalare, förmånstagare och
panthavare, såsom till exempel allmänna namn- och
adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter
om yrke, medborgarskap, facklig eller religiös tillhörighet, vissa
ekonomiska förhållande och hälsotillstånd.
Personuppgifter som du lämnar till oss registreras och
behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter
gentemot dig som kund. Uppgifterna kan också komma att
användas för marknadsföring genom till exempel e-post och
sms.
Vi använder även personuppgifterna som underlag för analyser,
affärs- och metodutveckling, samt riskhantering och statistik.
Personuppgifter kan för dessa ändamål även komma att lämnas
ut till samarbetspartners och andra bolag inom koncernen.

Vidare kan uppgifter om en försäkring hos oss komma att
lämnas ut till personer som omfattas av försäkringen.
Uppgifter kan enligt lag behöva utlämnas till myndigheter. Vi
säljer inte personuppgifter till företag.
Vid prisförfrågan på Internet behöver vi ditt personnummer för
att kunna sätta rätt pris på försäkringen. Med hjälp av
personnumret inhämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län,
kommun, församling) för vissa försäkringar. Vi kontrollerar även
om du har några betalningsanmärkningar.
Genom att du lämnar personnummer samtycker du till detta
och efterföljande behandling av personuppgifterna.
Behandling av personuppgifterna kommer att ske under
avtalets giltighetstid och utbetalningsperiod. Vissa för avtalet
grundläggande uppgifter kommer att behandlas även efter
avtalsperiodens slut. För marknadsföringsändamål kan
uppgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet
upphört att gälla. Vid behandling av personuppgifter kommer
stor försiktighet att iakttas för att skydda den personliga
integriteten.
Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring (org nr 5164038662) är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om
vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära
rättelse, kan du skriva till Moderna Försäkringar, PuL-ansvarig,
Box 7830, 103 98 Stockholm. Du kan även begära att dina
uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.
Observera att det av integritetsskäl inte är möjligt för Moderna
Försäkringar att söka eller sammanställa personuppgifter i
löpande text.
Gemensamt skaderegister för försäkringsbranschen
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning
som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också
av ett för försäkringsbranschen gemensamt
skadeanmälningsregister (GSR). Registret innehåller vissa
uppgifter om skadan samt uppgift om vem som har begärt
ersättning och används endast i samband med skadereglering.
Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält
någon skada hos annat försäkringsbolag. Bolaget kan också
komma att lämna uppgifter till Larmtjänst som är
samverkansorganet för försäkringsbranschen vad gäller
utredning av oklara uppgifter och eftersökning av stulen
egendom. Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB. Box
24171, 104 51 Stockholm. Personuppgiftsansvarig för
Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm.
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