Motorcykel
Din motorcykel giver dig frihed og fornøjelse - ud over at
den er et praktisk transportmiddel. Derfor er det vigtigt, at
din forsikring gør dig tryg på vejen. Hos os kan du sammensætte din motorcykelforsikring, så den passer præcis
til dit behov og din motorcykel.

Fordele
	Lav risiko, lav pris - din pris beregnes ud fra MC-type, ekstraudstyr, km pr. år, antal tidligere skader mv.
	Vælg mellem sommer- og helårskørsel
Valgfri selvrisiko

Grunddækning
En lovpligtig ansvarsforsikring skal du have iflg. Færdselsloven.
Den dækker, hvis du kommer til at skade andre personer eller
deres ting.
Kaskoforsikring
Kaskoforsikringen dækker skader på din motorcykel, fx ved
påkørsel, hærværk eller brand. Kaskoforsikringen er frivillig, men
har du lån i motorcyklen, vil panthaver som regel forlange, at du
har købt en kaskoforsikring. Der gælder særlige erstatningsregler
for udstyr og tilbehør, se afsnittet ”Ekstraudstyr og tilbehør”.
Tyveriforsikring
Tyveriforsikringen dækker, hvis din motorcykel eller tilbehør
bliver stjålet eller beskadiget ved tyveri eller tyveriforsøg. Tyveriforsikringen er frivillig og kan også vælges separat, hvis du ikke
har behov for en kaskoforsikring. Har du valgt en kaskoforsikring,
er du automatisk dækket ved tyveri. Bemærk, at der gælder en
særlig selvrisiko ved tyveri eller tyveriforsøg.
Ekstra udstyr og tilbehør
Har du valgt kasko- og/eller tyveriforsikring, får du automatisk
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dækket ekstraudstyr og tilbehør for op til 10.000 kr. Ved ekstraudstyr og tilbehør forstås udstyr, som er ud over standard for
modellen, og som alene kan anvendes i forbindelse med den
forsikrede motorcykel. Har du behov for en højere sum for dit
ekstraudstyr og tilbehør, kan det tilkøbes.
Det er meget vigtigt, at du får fastsat den korrekte sum for netop
dit ekstraudstyr og tilbehør, da du ellers risikerer ikke at få dækket
dit tab, hvis du får en skade.
Tilvalgsdækninger
Tryg MC Vejhjælp Få assistance ved driftsstop eller uheld i Danmark, hvor motorcyklen ikke kan forsætte ved egen kraft. Du kan
vælge at få hjælp på stedet eller at få motorcyklen bugseret til et
sted, du vælger, inden for Danmarks grænser. Føreren og eventuelle passagerer transporteres til nærmeste offentlige transportmiddel, hvis de ønsker det.
Har du kaskoforsikring, får du desuden redningshjælp i Europa.
Har du ikke kaskoforsikring, får du dækket det samme som i Danmark, dog med enkelte begrænsninger. Fx bugseres motorcyklen
kun til nærmeste værksted, og fritrækning er ikke omfattet.

MC Førerulykkesforsikring Dækker føreren af motorcyklen, hvis
denne i tilfælde af et kørselsuheld ikke kan få erstatning fra en ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring eller tilsvarende ordning.
Der kan ydes erstatning ved varigt mén eller dødsfald.
Hvis føreren får knoglebrud ved et kørselsuheld, udbetales
Strakshjælp som engangsudbetaling. Strakshjælp udbetales,
uanset om der er varigt mén eller ej, som en hjælp til eventuelle
øgede udgifter, fx rengøringshjælp, transport og fysioterapi.
Særlig MC-dækning på din Ulykkesforsikring Hvis du har en
Ulykkesforsikring hos os, er det en god idé at overveje, om du
som motorcykelfører har behov for at tegne en særlig tillægsdækning til denne. Kontakt os evt. for at høre, hvad der bedst kan
betale sig i dit tilfælde.
Kører du kun i sommerhalvåret – eller hele året?
Motorcykelforsikringen dækker som standard kørselsskader i
perioden 1. marts – 30. november. Kørselsskader, der sker uden
for denne periode, dækkes ikke. Forsikringen kan udvides til at
omfatte kørselsskader hele året.
Uheld i udlandet
Kaskoforsikringen omfatter en redningsforsikring i Europa, der
betyder, at du får redningshjælp, hvis du kører i Europa og kommer ud for et uheld. Ring 70 11 20 00, hvis du har brug for redningshjælp i udlandet.
Selvrisiko
Vælg selv, om du vil have selvrisiko på din forsikring. Prisen på
forsikringen bliver billigere, hvis du vælger en selvrisiko. Det betyder, at du selv betaler en del af skaden – resten betaler vi.
Særlig selvrisiko ved tyveri Der gælder en særlig selvrisiko ved
tyveri og skader som følge af tyveri på 20% af skadeudgiften –
dog mindst den selvrisiko, du har valgt på forsikringen.
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Du kan fravælge den særlige selvrisiko og i stedet vælge den
samme selvrisiko, som du har valgt på din forsikring. Det gør det
overskueligt, idet du så kender din selvrisiko ved alle typer skader.
Dobbeltdækning
Når du køber en motorcykelforsikring, skal du være opmærksom
på, at visse skader også kan være dækket af en anden forsikring
eller af et serviceabonnement. Fx kan kaskoforsikringens dækning af transport til værksted efter et uheld også være dækket
af et serviceabonnement. Som hovedregel kan du kun modtage
erstatning fra én forsikring.
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 motorcykelforsikring. 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.

