Produktinformation (2010-07-01)

MC-Försäkring Säsong

Vilka regler gäller?
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. Mc-scooters som pga sin
grundkonstruktion inte går att låsa med två skilda lås behöver endast låsas med styrlås.
Om reglerna inte uppfylls kan ersättningen sättas ned till noll vid en skada.
Fordonet får inte användas i yrkesmässig verksamhet.
Skada som sker vid tävling eller träning inför tävling ersätts inte av försäkringen.
Om mc:n är av Harley Davidson-fabrikat ska den nattetid förvaras i låst utrymme när den finns på hemorten. Utrymmet ska omfattas av fyra
väggar, tak och låst dörr.
Om din försäkring är en garageförsäkring ska mc:n förvaras i låst utrymme, tex garage eller förråd. Mc:n måste vara avställd hos
Vägtrafikregistret för att du ska kunna teckna en garageförsäkring. Avställd mc får enligt lag inte användas i trafik.
Försäkringsomfattning
Försäkringen kan tecknas som halv- (trafik och delkasko), helförsäkring (trafik, delkasko och vagnskada) eller garageförsäkring (delkasko eller
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 skador på motpartens fordon. Försäkringen ersätter också 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.

Delkaskoförsäkring

Mc:n ersätts med marknadsvärdet den hade omedelbart före skadan. 24 månaders nyvärdesersättning gäller för mc såld av svensk
generalagent och om du är förste ägaren på fordonet.
I vissa fall kan du få ersättning för avmonterad fordonsdel eller tillbehör, om inte annan del eller tillbehör har monterats i dess ställe.
Utrustning utöver standard ersätts med högst 25 000 kr, den ska vara fast monterad på eller inlåst i mc:n för att du ska få ersättning för
dessa. 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 (undantag lagstadgad
hjälm).
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 en månad
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 2 000 kr vid första skadan. Om mc:n inte varit låst med två skilda godkända lås höjs självrisken till 5 000 kr. Vid upprepad
stöldskada inom 12 månader höjs självrisken till 6 000 kr eller 12 000 kr om mc:n inte varit låst med två skilda lås.
Om din mc är av Harley Davidson-fabrikat gäller följande: Självrisken är 10 000 kr vid första skadan. Självrisken höjs till 20 000 kr om mc:n
inte varit låst med två skilda godkända lås. 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 sätts ersättningen ned.
Maskinskada
Försäkringen gäller för tvåhjulig svenskregistrad seriemässigt tillverkad mc. Försäkringen gäller således inte för enligt Vägtrafikregistret
dispensregistrerade mc enligt T12A (amatörbyggd) eller T12B (ombyggd motorcykel). Mc:n får vara högst 6 år från första registreringsdatum
eller ha körts längst 60 000 kilometer. Maskinskadan upphör att gälla så snart någon av gränserna uppnåtts.
Tillverkarens anvisningar beträffande service (genomförd av auktoriserad verkstad), drivmedel, smörjmedel och komponenter skall följas för att
maskinskada skall ersättas .
Räddning
Du får ersättning för bärgning vid driftsstopp (dock inte vid brist på bränsle eller vid tävling eller träning inför tävling). 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 dygn 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 på tåg eller båt. 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. 24 månaders nyvärdesersättning gäller för mc såld av svensk
generalagent och om du är förste ägaren på fordonet.
I vissa fall kan du få ersättning för avmonterad fordonsdel eller tillbehör, om inte annan del eller tillbehör har monterats i dess ställe.
Utrustning utöver standard ersätts med högst 25 000 kr, den ska vara fast monterad på eller inlåst i mc:n för att du ska få ersättning för
dessa. 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 10 000 kr vid första skadan, vid upprepad vagnskada inom 12 månader höjs självrisken till 20 000 kr.
Har du en garageförsäkring är vagnskadesjälvrisken 3 000 kr, vid upprepad vagnskada inom tolv månader höjs självrisken till 6 000 kr.

Övrig information
Faktorer som kan påverka försäkringspremien
-

mc-fabrikat , modell och årsmodell
boendeort
den omfattning av försäkring du väljer
hur länge du har haft mc-körkort

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.
Hur gör jag om jag vill veta mer?
I denna produktinformationen hittar du bara kortfattad fakta om försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns på www.bilsport-mc.com
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.
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