ALLMÄNNA VILLKOR
1. Allmän information
Smart Mc (”Tjänsten”) tillhandahålls av Bilsport & Mc Specialförsäkring, en del av
Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, org. nr 516403-8662
(”Moderna Försäkringar”) till kunder som är stadigvarande bosatta i Sverige och som
ingått avtal med Moderna Försäkringar om användning av Tjänsten (”Kunden”). Tjänsten
erbjuds i grundutförande men Moderna Försäkringar äger rätt att förändra, utveckla och
uppgradera såväl grundutförandet av Tjänsten som förekommande tilläggsfunktioner.
Tillgång till Tjänsten (”Nyttjanderätten”) erhålls genom tecknande av abonnemang via
Tjänsten. Moderna Försäkringar uppmanar Kunden att noga läsa igenom användarvillkoren
innan Kunden godtar dem och installerar Tjänsten.
Ändringar och uppdateringar av avtalsvillkor publiceras löpande på Moderna Försäkringars
och Bilsport & Mc:s hemsidor (www.modernaforsakringar.se och www.bilsportmc.se) och
Kunden åtar sig att hålla sig informerad om sådana ändringar och uppdateringar. Moderna
Försäkringar publicerar uppdaterade eller ändrade avtalsvillkor senast två månader innan
dessa träder i kraft. Moderna Försäkringar får dock låta en villkorsändring träda i kraft
omedelbart om den är nödvändig på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift eller
annan liknande orsak.
Genom Tjänsten kan uppgifter om Kundens körbeteende registreras i syfte att bedöma om
Kunden har en trafiksäker körstil samt för att möjliggöra en eventuell framtida rabatt för god
miljömedveten körstil.
När Kunden har ingått avtal med Moderna Försäkringar avseende Tjänsten samt installerat
appen Smart Mc kan kördata om Kunden registreras. Kunden har endast möjlighet att erhålla
ovan nämnda rabatt efter att dessa åtgärder har vidtagits och Kunden börjar använda
Tjänsten.
Vid användningen av Tjänsten är det viktigt att tänka på att tillgång till Tjänsten inte
automatiskt innebär att Kunden innehar en gällande försäkring hos Moderna Försäkringar.
För giltig försäkring gäller de villkor som framgår av det försäkringsavtal som Kunden har
ingått med Moderna Försäkringar inom ramen för Moderna Smart-konceptet och till vilket
Tjänsten är kopplad (”Försäkringsavtalet”).

2. Tillåten användning
Kunden ansvarar för och garanterar att Tjänsten endast används i samband med framförande
av motorcykel.

3. Kundens ansvar
Kunden åtar sig att vara försiktig och skydda sin mobila enhet och övrig teknisk utrustning
mot obehörig användning bland annat genom att inte avslöja lösenordet för någon, inte
anteckna lösenordet på eller i närheten av den mobila enhet som används vid nyttjande av
Tjänsten, omedelbart ändra lösenord om någon annan misstänks ha fått tillgång till det etc.).

Det åligger Kunden att kontrollera att Kunden i förhållande till tredje part (d.v.s. till eventuell
ytterligare brukare av Tjänsten via Kundens avtal med Moderna Försäkringar) har rätt att
vidta de åtgärder och lämna ut den information som erfordras för Tjänstens utförande.
Moderna Försäkringar har rätt att förutsätta att det är behörig person som använder Tjänsten
när användarens identitet bekräftats med lösenord.
Moderna Försäkringar har rätt att stänga av Kundens tillgång till Tjänsten i det fall Kunden
använder Tjänsten på sätt som inte uttryckligen tillåts, eller om Moderna Försäkringar
misstänker att missbruk föreligger.

4. Licens
I enlighet med dessa allmänna villkor tillhandahålls Kunden en begränsad, icke-exklusiv,
icke-överlåtbar, upphävbar licens att installera Tjänsten och använda Tjänsten för ickekommersiella syften under avtalstiden.
Kunden åtar sig att inte använda Tjänsten eller dess innehåll på annat sätt än vad som
uttryckligen tillåts.
Kunden är införstådd med att all äganderätt och immateriella rättigheter i innehållet i
Tjänsten tillkommer Moderna Försäkringar eller sådan tredje part som Moderna Försäkringar
har ingått avtal avseende upplåtelse och användning av sådan rättighet med. All användning
av Tjänsten, eller del därav, utöver vad som uttryckligen tillåts kan innebära ett intrång i
äganderätt eller annan immateriell rättighet för vilken Kunden ansvarar fullt ut.

5. Ansvarsbegränsning
Moderna Försäkringar ansvarar inte för direkta eller indirekta skador och ekonomiska
förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter eller liknande händelser som kan
drabba Tjänsten. Moderna Försäkringar garanterar inte tillgängligheten till Tjänsten eller
tillförlitligheten och korrektheten på information som finns presenterad i Tjänsten. Moderna
Försäkringar kan inte ställas till svars för om Tjänsten ligger nere eller om någon information
eller funktionalitet inte fungerar som väntat.
Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada som t.ex. förlorad vinst, hinder att uppfylla
förpliktelser mot tredje part eller utebliven nytta av avtalet. Moderna Försäkringar ansvarar
inte om någon gör intrång i Moderna Försäkringars datorresurser och skaffar sig tillgång till,
eller förstör eller förvanskar information. Moderna Försäkringar ansvarar inte för olägenhet,
skada eller förlust och är befriad från ansvar för avbrott eller störningar som beror på
omständigheter utanför Moderna Försäkringars kontroll, exempelvis men inte uteslutande
blixtnedslag, brand, inbrott, översvämning, dåligt väder eller strejk (force majeure).

6. Avtalstid och avtalets upphörande
Avtalet börjar gälla när Kunden har godkänt dessa allmänna villkor och installerat appen
Smart Mc och fortsätter att gälla tills avtalet sägs upp av endera parten. Det faktum att avtalet
upphör att gälla innebär inte automatiskt att Försäkringsavtalet upphör att gälla och vice
versa. Utan ett gällande Försäkringsavtal inom ramen för Moderna Smart-konceptet kan
Kunden emellertid inte tillgodogöra sig de förmåner som är förenade med Tjänsten.

När avtalet sägs upp upphör alla licensrättigheter som Kunden har beviljats och Kunden
måste därmed upphöra med användningen av Tjänsten.
Moderna har rätt att stänga av tillgång till Tjänsten vilket medför att Avtalet upphör att gälla.

7. Ångerrätt
I enlighet med lag (SFS 2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har Kunden
rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Kunden frånträder avtalet
genom att kontakta Moderna Försäkringar.

8. Tvist
Tvist som uppkommer med anledning av detta avtal skall avgöras i enlighet med svensk lag.
Kunden har också möjlighet att vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

9. Kontaktuppgifter
Moderna Försäkringar
Box 7830
103 98 Stockholm
Vårt växelnummer: 08 - 684 12 000

10. Information om behandling av personuppgifter
De personuppgifter som du lämnar till Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S
Danmark, behandlas i enlighet med reglerna i personuppgiftslagen (1998:406), (”PUL”).
Moderna Försäkringar behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med att avtal
ingås eller som registreras löpande vid användning av applikationen Smart Mc (”Tjänsten”),
bland annat uppskattad hastighet (faktisk och gällande), uppskattad geografisk position, gkrafter, acceleration, broms och gyro-information vid framförandet av din motorcykel.
För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med
uppgifter från offentliga register t.ex. Vägtrafikverket.
Personuppgifterna behandlas för hantering och fullgörelse av avtal och medför en bedömning
i aggregerad form om du har en trafiksäker och miljömedveten körstil. Uppgifterna kommer
sedan att ligga till grund för bestämmande av premierabatt för försäkringar där premierabatt
bestäms i förhållande till hur den försäkrade motorcykeln framförs. Insamlade
personuppgifter kommer även att behandlas för framtagande av statistik som kommer att
användas för forskning om trafiksäkerhet och för utveckling av Moderna Försäkringars
försäkringskoncept. Moderna Försäkringar kan även komma att använda uppgifterna för
marknadsföringsändamål.
Behandlingen av personuppgifter kommer att ske så länge du som användare innehar avtal
med Moderna Försäkringar avseende Tjänsten. De rabattgrundande faktorerna sparas under
mätperioden och gallras senast 6 månader efter mätperiodens slut.

För de ändamål som anges ovan kan personuppgifter lämnas ut till och behandlas av
personuppgiftsbiträde till Moderna Försäkringar.
Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark (org. nr 516403-8662) är
personuppgiftsansvarig. Om du vill veta vilka uppgifter Moderna Försäkringar behandlar om
dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig undertecknad begäran om det till
Moderna Försäkringar, PUL-ombud, Box 7830, 103 98 Stockholm. Till samma adress kan du
anmäla om du inte vill ha direktmarknadsföring eller om du vill att Moderna Försäkringar ska
rätta felaktig eller ofullständig personuppgift.

