Motorsykkel, moped, atv
og snøscooter
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: Storebrand Forsikring AS

Produkt: Motorsykkel

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til
forsikringsbevis og forsikringsvilkår.

Hva omfatter forsikringen?
Motorsykkelforsikringen dekker skader som det forsikrede kjøretøyet påfører andre kjøretøy, personer og bygninger. Du kan velge mellom dekningene Ansvar, Delkasko og Kasko. Velger du Kasko, dekkes også skader på det forsikrede kjøretøyet ved kollisjoner. Forsikringen kan tilpasses etter hvor langt du kjører hvert år. Du kan lese mer om de forskjellige dekningene på
https://www.storebrand.no/privat/forsikring/mc-forsikring/detaljer

Hva dekker forsikringen?
Ansvar dekker
99 Bilansvar
99 Fører- og passasjerulykke
99 Rettshjelp inntil kr 100 000
Delkasko dekker i tillegg
99 Brannskader
99 Tyveriskader og tyveri av kjøretøyet
99 Veihjelp
99
Kasko
99 Skader på eget kjøretøy ved kollisjon eller
utforkjøring
99 Hærverk
99 Feilfylling av drivstoff

Hva dekker forsikringen ikke?
88

Kjøretøy som er registrert på firma

88

Kjøretøy som er utleid

88

Kjøring i ruspåvirket tilstand

88

Banekjøring

88

Skader som skyldes trimmet/tunet
kjøretøy

88

Kjøring på islagt vann

88

Kjøring utenfor godkjent
snøscooterløype

88

Om motoreffekt endres

Er det noen begrensninger i dekningen?
!!

Forsikringen har sumbegrensninger,
forutsetninger og unntak for enkelte
dekninger. For fullstendig oversikt, se
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vilkår.

Storebrand Forsikring AS
Professor Kohts vei 9, Postboks 500, N-1327 Lysaker, Telefon 915 08 880, storebrand.no

Hvor gjelder forsikringen?
Forsikringen gjelder hele året i:
99Forsikringen gjelder i EØS og Sveits.
99Forsikringen gjelder også for reiser av inntil 3 måneders varig het i de øvrige landene i Europa som er omfattet
av Grønt Kort, samt Israel og Tyrkia.
99Rettshjelpsforsikringen gjelder i Norden.

Hvilke forpliktelser har jeg?
I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du straks
varsle oss. Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og denne
forsikringen har sikkerhetsforskrifter som gjelder
–

Brann

–

Tyveri

–

Bruk og vedlikehold av kjøretøyet

Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan skal jeg betale?
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet.
Du mottar betalingsvarselet sammen med forsikringsavtalen.
Dersom du allerede har forsikringer i Storebrand vil din nye forsikring faktureres sammen med disse.

Fra når gjelder forsikringen og hvor lenge gjelder den?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den datoen kjøper av kjøretøyet godkjenner
salgsmeldingen på nett (vedtaksdato), eller tidspunktet salgsmeldingen på papir registreres i Statens vegvesens
motorvognregister. Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende fornyet hvert år.
Hele forsikringen blir avsluttet automatisk hvis du selger eller avskilter kjøretøyet, eller hvis det blir registrert
stjålet eller vraket. Vi avslutter forsikringen fra den datoen som står i meldingen vi får fra Statens vegvesen.
Hvis forsikringen blir flyttet til et annet forsikringsselskap blir den avsluttet med 30 dager oppsigelsestid, eller
ved hovedforfall.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringen?
Den lovpålagte ansvarsforsikringen kan du ikke si opp selv, så lenge kjøretøyet har skilter og du står registrert
som eier hos Statens vegvesen.
Dekninger utover Ansvar, så som Delkasko og Kasko, kan du avslutte ved å kontakte oss eller endre forsikringen
på Mine sider.
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