Motorcykel 1403
Du kan se de væsentligste ændringer på den nye Motorcykelforsikring her i skemaet.
Forbedringer er markeret med grøn.
Forringelser er markeret med rød.

Emne
Hvem er omfattet

Motorcykel 1403 (ny)

Motorcyke MC01 (gammel)

Når motorcyklen er i kommission.

(pkt. 2)
Dækker ikke

(pkt. 1)
Dækker

Motorløb og øvelseskørsel

(pkt. 5)

(pkt. 2)

Øvelseskørsel

Det er ikke tilladt at overhale,
men er det tilladt at skifte plads i
rækken efter aftale med instruktør.
(pkt. 6)

Overhaling og pladsskift i rækken er
ikke tilladt under alm. skole, -glatog manøvrekørsel
(pkt. 11.7+ 11.8)

Ja
Kan tilkøbes
Ingen selvrisiko - dog hæfter
værksted for evt. selvrisiko
(pkt. 7)

Nej
Kan ikke frakøbes
Ingen selvrisiko
(Pkt. 9)

Dækker ikke skade på ting og
ejendom, når disse ejes af ægtefælle
eller samlever
Personskade på fører af
motorcyklen er ikke dækket
(pkt. 8)

Dækker skade på ting og ejendom
når disse ejes af ægtefælle eller
samlever
Er dækket ved øvelseskørsel på
godkendt og afspærret areal.
(pkt. 5)

10.000 kr. automatisk
meddækket. Der kan købes
tillægsforsikring for højere sum.
Ingen sumbegrænsning pr.
genstand. Erstatningen kan dog ikke
overstige den valgte sum for
ekstraudstyr og tilbehør.
Standardsum er 10.000 kr. højere
sum kan tilkøbes.
Skader omfattet af
reklamationsret, kulance og garanti.

Ingen begrænsninger

Selvrisiko
Selvrisiko på ansvarsskade
Fravalg af særlig selvrisko på 20% ved tyveri
Selvrisiko når motorcykel er overladt til
reparatør

Ansvarsforsikring
Erstatning for skade på ting og ejendom

Personskade på køreskoleelev, når eleven er
fører af motorcyklen

Kaskoforsikring
Ekstraudstyr og tilbehør

Erstatning af reservedele til motorcyklen

Kaskoforsikringen dækker ikke

Sumbegrænsning på 1.000 kr. pr.
genstand.

Ikke undtaget

Skade, som følge af manglende
eller utilstrækkelig vedligeholdelse
efter fabrikantens foreskrifter.

Ikke undtaget

Skade, som skyldes, at MC er
uforsvarlig eller ulovlig at benytte
pga. ændringer eller fejl og mangler

Ikke undtaget

Skade som følge af eksplosion,
Skade på motor er ikke dækket, når
der alene opstår i de mekanisk,
skaden er forårsaget af en
elektriske og/eller elektroniske dele, eksplosion i motoren.
er dækket

Motorcykel 1403
Du kan se de væsentligste ændringer på den nye Motorcykelforsikring her i skemaet.
Forbedringer er markeret med grøn.
Forringelser er markeret med rød.

Emne

Motorcykel 1403 (ny)

Motorcyke MC01 (gammel)

Forsæt, spiritus, manglende førerbevis og
ligenede

Dækker ikke skade sket når
føreren er påvirket af nakotika eller
lignende. Reglerne for, om
forsikringstager/bruger var vidende
om forholdet, er udviddet til også at
omfatte disses ægtefælle/samlever

Ikke undtaget

Tyveriforsikring

(pkt. 9)

(pkt. 5)

Ekstraudstyr og tilbehør

10.000 kr. automatisk
meddækket. Der kan købes
tillægsforsikring for højere sum.
Ingen sumbegrænsning pr.
genstand. Erstatningen kan dog ikke
overstige den valgte sum for
ekstraudstyr og tilbehør.
Standardsum er 10.000 kr. højere
sum kan tilkøbes.
Når det opbevares i forsvarligt
aflåst rum og at der kan
konstateres voldeligt opbrud.
Ja

Ingen begrænsninger

Erstatning af reservedele til motorcyklen

Tyveri af afmonteret tilbehør

Tyveriforsikring kan tilkøbes uden
kaskoforsikring

Sumbegrænsning på 1.000 kr. pr.
genstand.

Når det opbevares i forsvarligt aflåst
rum.
Nej

Transportomkostninger

(pkt. 10)

(pkt 6)

Transport når motorcyklen genfindes efter
tyveri

Er der købt tyveriforsikring
tilbydes hjemtransport af
motorcyklen eller transport til
nærmeste værksted
(pkt. 13)

Dækker transport til nærmeste
værksted eller sikredes udgifter til
afhentning af køreklar motorcykel

Tryg MC Vejhjælp
Mulighed for køb af vejhælp

MC førerulykkesforsikring
Mulighed for køb af MC førerulykkesforsikring

Ja
(pkt. 14)
Ja

findes ikke
Nej
findes ikke
Nej

Reparation

(pkt. 15)

(pkt. 11.3 og 11.4)

Krav til reparationen

Motorcyklen sættes i væsentlig
samme stand som før skaden.

Motorcyklen sættes i samme stand
som før skaden.

Uden aftale med Tryg kan mindre reparationer
Ja
udføres for at gøre kørslen lovlig
Forøgede udgifter til fremskaffelse af fx
Disse omkostninger er ikke
udgåede reservele
omfattet.

Nej, Tryg skal altid kontaktes.
Kan i nogle situationer være
omfattet.

Motorcykel 1403
Du kan se de væsentligste ændringer på den nye Motorcykelforsikring her i skemaet.
Forbedringer er markeret med grøn.
Forringelser er markeret med rød.

Emne
Kontanterstatning

Motorcykel 1403 (ny)
(pkt.15)

Motorcyke MC01 (gammel)
(pkt 11.5)

Begrænsning på ekstraudstyr og tilbehør

Der er en maksimal erstatning
Ingen begrænsning
svarende til den købte sum (10.000
kr. er automatisk meddækket).
Påmonteret ekstraudstyr og tilbehør
erstattes alene til den værdi, som
motorcyklen derved er forøget med.

Flytning og andre ændringer

(pkt. 16)

Ny fast bruger
Ændring af årlig kørelængde
Ændring af motorens HK eller slagvolumen
Motorcyklen udlejes
Motorcyklen overgår til eller anvendes i andet
CVR nr.

Skal oplyses
Skal oplyses
Skal oplyses
Skal oplyses
Skal oplyses

(pkt. 12.3)
Skal ikke oplyses
Skal ikke oplyses
Skal ikke oplyses
Skal ikke oplyses
Skal ikke oplyses

Årlig kørelængde

(pkt. 16)

findes ikke

Hvis aftalt kørelængde overskrives

Erstatning for ansvar- og/eller
tyveri og kasko skade nedsættes
forholdsmæssigt
(pkt. 16)

Ubegrænset antal kilometer

Generelle undtagelser
Fejl/tab af software samt virus og hacker
angreb

Indeksregulering

(pkt. 16)

Kan i nogle situationer være
omfattet.
(pkt 12.2)

Summer
Selvrisiko

Reguleres pr. 1.1
Reguleres pr. 1.1
(pkt. 16)

Reguleres pr. 1. opkrævningsdato
Reguleres pr. 1. opkrævningsdato
(pkt. 12.5)

Aftalen kan opsiges med 14
dages varsel indenfor 14 dage efter
betaling/afvisning
Aftalen kan opsiges med 14
dages varsel indenfor 14 dage efter
betaling/afvisning
Tryg kan opsige aftalen med 14
dages varsel.
(pkt. 16)

Aftalen kan opsiges med 1 måneds
varsel indenfor 1 mdr. efter
betaling/afvisning
Aftalen kan opsiges med 1 måneds
varsel indenfor 1 mdr. efter
betaling/afvisning
Tryg opsagde ikke

Kan ske med 14 dages varsel
(pkt. 16)

Kan ske med 1 måneds varsel
findes ikke

Mulighed for foreliggelse hos
Forhandlerforeningens syn og
skønsmand ved uenighed om
erstatningens størrelse

Nej

Mulighed for at opsige
Ved skade (Tryg opsiger)

Ved skade (kunde opsiger)

Manglende vedligeholdelse- eller manglende
mulighed for besigtigelse af motorcykel

Skærpede vilkår
Ved skade

Syn og skøn
Uvildig vurdering

Ikke omfattet

(pkt 5.13)

(pkt. 12.6)

