Förköpsinformation Mc-försäkring
Modifierad

Vilka regler gäller?
Försäkringen är ett helårsavtal, dvs försäkringen gäller 1 år framåt
från det datum när försäkringen tecknades, oavsett avställning av
fordonet. Ägarbyte eller skrotning av fordonet är enda giltiga skäl till
att försäkringen kan upphöra i förtid. Ägarbyte eller skrotning ska vara
registrerat i Vägtrafikregistret. Försäkringspremien är säsongsvarierad
dvs större delen av årspremien betalas för sommarhalvåret och den
lägre delen för vinterhalvåret. Olika regler gäller beroende på vilken
försäkringstyp du valt.
Om reglerna inte uppfylls kan ersättningen sättas ned till noll vid en
skada.
Mc:n ska vara registrerad som amatörbygge (dispenskod T12A) eller
ombygge (dispenskod T12B) i Vägtrafikregistret.
Mc:n ska vara låst med två skilda godkända lås dvs styrlås och bygel-,
kätting- eller bromsskivelås som Stöldskyddsföreningen
rekommenderar. Om bygel- eller kättinglås används ska det omsluta
två av mc:ns motstående ramdelar. När mc:n finns på hemorten ska
den nattetid förvaras i låst utrymme med fyra väggar, tak och låst
dörr. Fordonet får inte användas i yrkesmässig verksamhet. Skada
som sker vid tävling eller träning inför tävling ersätts inte av
försäkringen. Försäkringsomfattning
Försäkringen kan tecknas som helförsäkring (trafik, delkasko och
vagnskada) eller som garageförsäkring (delkasko och vagnskada).
Försäkringsomfattning
Försäkringen kan tecknas som halv- (trafik och delkasko) eller
helförsäkring (trafik, delkasko och vagnskada).
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.
Trafikförsäkringen ersätter även skador på motpartens fordon samt
skador som din mc orsakar på annan person och annans egendom,
t.ex. staket och lyktstolpar.
Vid skada på godkänd skyddsutrustning gäller 24 månaders nyvärdesersättning.
Trafikförsäkringen ersätter inte skador på egendom som
transporteras med mc:n eller skador som du själv orsakar på din mc.
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.
Självrisken på trafikförsäkringen är 1 000 kr vid första skadan. Vid
upprepad trafikskada inom 12 månader höjs självrisken till 2 000 kr.
Försäkringen gäller med en självrisk på 1/10 basbelopp om föraren
inte uppfyller de krav som försäkringen ställer ex avsaknad av
godkänd skyddsutrustning i det fall som försäkringsalternativet
kräver det.
Delkaskoförsäkring
Ersätter olika skador på din mc. Du kan i vissa fall få ersättning för
avmonterade delar om ej annan del monterats i dess ställe.
Försäkringen gäller i enlighet med din ansökan och däri beskrivna och
vidimerade utförande. Dina personliga tillhörigheter eller annan
egendom som du transporterar med mc:n ingår inte.
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. Självrisken vid brandskada är 1 000 kr.
Glas
Ersätter skador på vindruta, vindskiva, kåpglas (dock ej själva kåpan)
samt strålkastarglas som genombrutits. Självrisken vid glasskada är
500 kr.
Stöld
Om din mc blir stulen betalar vi köp av en motsvarande mc, dock
aldrig kontant ersättning. Villkoret är att mc:n inte påträffas inom

14 dagar efter att du lämnat oss din skriftliga skadeanmälan. Du får
också betalt för skador på mc:n som uppstått vid stöld eller
stöldförsök.
Du får ingen ersättning om en familjemedlem eller annan person
som har tillgång till mc:n utan lov använder och skadar fordonet.
Självrisken är 10 000 kr vid första skadan. Om mc:n inte varit låst med
två skilda godkända lås höjs självrisken till 20 000 kr. Vid upprepad
stöldskada inom 12 månader höjs självrisken till 20 000 kr eller 40 000
kr om mc:n inte varit låst med två skilda lås.
Om din mc nattetid på hemorten inte förvaras i låst utrymme, om
inget annat avtalats, sätts ersättningen ned med minst 25 % utöver
stöldsjälvrisken.
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. Självrisken är 1 000 kr.
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 mc:n.
Ersättningen är högst 3 basbelopp. Självrisken är 20% av kostnaden,
dock lägst 1 000 kr.
Vagnskada
Vagnskadeförsäkringen ersätter skador på din egen mc vid en
trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller vid skadegörelse. Till
sådana skador räknas bl a kollision, dikeskörning och skador vid
transport. Har du vagnskadeförsäkring och råkar ut för en kollision
ska du kontakta oss, oavsett vem som har orsakat olyckan.
Mc:n ersätts med marknadsvärdet den hade omedelbart
före skadan, dock högst försäkringsvärdet.
I vissa fall kan du få ersättning för avmonterad fordonsdel eller
tillbehör, om inte annan del eller tillbehör har monterats i dess ställe.
Spara alltid kvitton och andra handlingar för t ex extra utrustning
som du har köpt till mc:n. Saknar du kvitton riskerar du att bli utan
ersättning vid en skada. Dina personliga tillhörigheter eller annan
egendom som du transporterar med mc:n ingår inte.
Självrisken är 3 000 kr vid första skadan, vid upprepad vagnskada
inom 12 månader höjs självrisken till 6 000 kr.
Om reglerna inte uppfylls kan ersättningen sättas ned till noll vid en
skada, ex om föraren inte uppfyller ev. ålderskrav på valt
försäkringsalternativ.
Faktorer som kan påverka försäkringspremien
Mc:ns årsmodell, försäkringsvärdet och vart du bor. Den omfattning av
försäkring som du väljer.

Vad gäller om försäkringen omfattas av Flerförsäkring ?
Förutsättningen för Flerförsäkringen är att du har mer än en mc
försäkrad hos oss. Endast en mc får vara i bruk åt gången. Fordonen
får endast köras av personer som är mantalsskrivna hos
försäkringstagaren/ägaren. Föraren ska uppfylla de krav som ställs
på mc:ns försäkring. Delkasko- och vagnskadeförsäkringen gäller
under förutsättning att föraren uppfyller de krav som ställs på
försäkringen. Flerförsäkringen kan inte kombineras med Classica,
Svemo Enduro eller garageförsäkring.
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Gröna kort länderna. Du kan numera färdas i och
mellan många länder utan att ha med ett grönt kort. Är du inför en resa
osäker på om grönt kort behövs hittar du info om detta på
www.bilsport-mc.com. För försäkringstyperna 24+, 30+, 40+ och
Senior gäller försäkringen 6 månader utomlands/år. För
Basförsäkring och Scooterförsäkring gäller den utomlands året runt.
Hur gör jag om jag vill veta mer?
I denna produktinformationen 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.
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.
Sammanfattning av integritetspolicy
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning och kompletterande svensk
dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna som behandlas är t.ex.
namn, adress, personnummer, ekonomiska förhållanden,
betalningsinformation, hälsotillstånd, övriga uppgifter som behövs för
tecknande, förnyelse eller ändring av försäkring eller övrig
försäkringsadministration, såväl som uppgifter som lämnas i samband
med skadereglering, etc.
Uppgifterna hämtas vanligtvis från dig som kund men kan även erhållas
från t.ex. någon av våra samarbetspartners eller försäkringsförmedlare.
Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras
från myndigheters register. Personuppgifterna behandlas för att vi ska
kunna fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund enligt
försäkringsavtalet, eller när det gäller känsliga personuppgifter för att
fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, såsom vid
bedömning av försäkringsansökan, utredning av försäkringsärenden
samt administration av ditt försäkringsavtal.

MC-försäkring 130501 (April 2022)

Personuppgifterna kan även användas för marknadsföring och som
underlag för riskbedömning, analyser, affärsutveckling och statistik.
Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas ut till
samarbetspartners, inom och utom EU- och EES-området,
försäkringsförmedlare eller andra bolag inom koncernen. Exempelvis
kan uppgifter rörande skadeanmälan registreras i ett för
försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) och
komma att lämnas ut till Larmtjänst AB i syfte att bekämpa
försäkringsrelaterad brottslighet. Uppgifterna kan enligt lag även
behöva lämnas ut till myndigheter. Uppgifterna sparas inte längre än
nödvändigt för ändamålen. För fullständig information om
behandlingen av personuppgifter, se Moderna Försäkringars
integritetspolicy på www.modernaforsakringar.se/integritet
Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få
information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, begära
rättelse, radering eller att uppgifterna ska överföras till annan, att
behandlingen begränsas eller vill invända mot behandlingen, kan du
skriva till dataskydd@modernaforsakringar.se eller till Moderna
Försäkringar, Dataskyddsombud, Box 7830, 103 98 Stockholm. Genom
att kontakta oss kan du även begära att integritetspolicyn skickas per
post till dig samt meddela att dina personuppgifter inte ska användas
för direktmarknadsföring.

Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring (org nr 516403-8662)
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.
Försäkringsgivare
Bilsport & MC Specialförsäkrings postadress är Box 8020, Arabygatan
80, 350 08 Växjö, tel 0470-201 25, www.bilsportmc.se.
Bilsport & MC Specialförsäkring är en del av Trygg-Hansa.
Försäkringsgivare är Trygg-Hansa Försäkring filial, 106 26
Stockholm, Bolagsverket org.nr 516403-8662, filial till Tryg
Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666, Klausdalsbrovej
601, DK-2750 Ballerup, Danmark, www.tryg.dk. Trygg-Hansa är ett
försäkringsföretag som tillhandahåller försäkringar. Trygg-Hansa står
under tillsyn av danska Finanstilsynet och svenska
Finansinspektionen. Trygg-Hansa följer svensk lag om
marknadsföring. Vi kommunicerar både skriftligt och muntligt på
svenska, villkor tillhandahålls på svenska. Svensk lag tillämpas på
det mellan dig och oss träffade avtalet.

