Knallert
Knallerten er populær, fordi den er praktisk, nem at parkere og relativt billig at købe. men den er stadig et motorkøretøj, som skal være ansvarsforsikret iflg. Færdselsloven.
Hos os får du en af landets billigste knallertforsikringer.

Fordele
	Ingen selvrisiko
	Fast lav pris på ansvar
Mulighed for kaskodækning, inkl. dækning for tyveri og rets-		
hjælp

Få styr på din knallertforsikring
Når du kører knallert, skal du kunne bevise, at den er lovligt
forsikret. På knallert 45 og knallert 30 fortæller nummerpladen
politiet, om den nødvendige forsikring er i orden, og hvilket
forsikringsselskab knallerten er forsikret i. Gamle knallerter uden
nummerplade er kun lovlige, hvis føreren til enhver tid kan vise en
kvittering fra forsikringsselskabet på, at den er forsikret.
Ingen selvrisiko
Hos os får du fuld dækning – vores knallertforsikring har ingen
selvrisiko.
Grunddækning
Med knallertforsikringen får du som udgangspunkt en ansvarsforsikring, der dækker de erstatningskrav, du kan blive pålagt, hvis
du kommer til at skade andre personer eller deres ting.
Mulighed for kaskoforsikring
De fleste forsikringsselskaber ønsker ikke at kaskoforsikre knallerter. Sådan er det ikke hos os – her kan du godt kaskoforsikre
din knallert, hvis den er ny – eller hvis den er blevet synet og
godkendt til kaskoforsikring. Erstatning fra forsikringen følger en
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fast skala og bliver mindre, efterhånden som knallerten bliver
ældre. Derfor er det en god idé på forhånd at vurdere, om erstatningsværdien er høj nok til, at det kan betale sig at kaskoforsikre
en ældre knallert. Med en kaskoforsikring får du dækket skader
på din knallert ved kørselsuheld, brand, tyveri mv. Du får også
dækket retshjælp, hvis du fx har været involveret i et uheld.
Ulykkesforsikring er en god idé
Der sker mange ulykker for knallertførere, som er uheldige eller
kører for friskt. Du er ikke selv dækket ved eneulykker, medmindre du har en ulykkesforsikring, som kan dække. Som regel skal
du købe en tilvalgsdækning, hvis du kører knallert 45 eller større
motorcykel, for at du kan få fuld erstatning fra ulykkesforsikringen. Det anbefaler vi derfor kraftigt, at du gør.
Dokumentation for forsikring
Uanset om knallerten er indregistreret eller ej, er det dit ansvar
som fører, at den er lovlig og forsikret. Det gælder også, hvis du
er fører af en lånt knallert. For ikke-indregistrerede knallerter skal
der være udstedt en kvittering for, at forsikringen er betalt. Den
skal føreren/låneren altid have med. Sælges eller skrottes knallerten, skal kvitteringen for den ikke-indregistrerede knallert altid

sendes til forsikringsselskabet. For knallert 30/45 skal den nye
ejer enten omregistrere nummerpladerne straks eller afmelde
dem, hvis knallerten skrottes.
Du er altid velkommen til at kontakte os
Dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Ønsker du personlig
rådgivning om forsikring, kan du altid ringe til din forsikringstillidsmand eller til hovedkontoret på 70 33 28 28.
Hovedkontorets telefontid er 8.00-17.00 (man-tors) og 8.0016.00 (fre).
Dette faktablad indeholder ikke alle oplysninger. Læs altid også
produktbladet om knallertforsikring. Det kan du hente på tjm-forsikring.dk/produktinfo. Ved skade er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der gælder. Dem kan du hente på tjm-forsikring.
dk/betingelser.
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