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Her kan du læse en kort beskrivelse af vores motorcykelforsikring. Du kan se mere om forsikringen og os på lb.dk, bauta.dk, runa.dk eller
lbforsikring-pfa.dk. Vælger du at købe en motorcykelforsikring, får du vilkår og en police, der tilsammen er aftalen mellem dig og LB Forsikring.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Motorcykelforsikring inkl. lovpligtig ansvarsforsikring. Mulighed for tilkøb af en række tilvalgsdækninger.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

4 Forsikringen dækker den motorcykel, der står

Forsikringen dækker kun det, der står på
policen eller i vilkårene, det betyder fx:

på policen.

Nedenfor kan se, hvad forsikringen kan dække.

8 Ansvar: forsikringen dækker ikke skade på dig

LOVPLIGTIG DÆKNING:

8 Kasko og vejhjælp: forsikringen dækker ikke

4 Ansvar: forsikringen dækker det ansvar,

du efter færdselsloven kan blive pålagt for
skader, der sker på andre og andres ting. Vi
udbetaler erstatning efter regler i lovgivningen.
TILVALGSDÆKNINGER:

som fører og dine ting.
anhængere.

8 Kasko: forsikringen dækker ikke motorcyklens
mekaniske og elektriske dele, hvis skaden
opstår i og er begrænset til dem, fx hvis
motoren bryder sammen.
8 Kasko: forsikringen dækker ikke lånt, lejet og
leaset tilbehør, men det kan være dækket på
din indboforsikring.

• Kasko: forsikringen dækker de fleste

skader på den forsikrede motorcykel inkl.
fabriksmonteret ekstraudstyr. Vi erstatter
eftermonteret ekstraudstyr med op til 10.000
kr. Det første år efter første indregistrering
erstatter vi med nyværdi, herefter erstatter vi
med handelsværdi, dvs. den pris en tilsvarende
motorcykel kan købes for.
• Retshjælp: dækningen er omfattet af
forsikringen, hvis du har købt kasko.
Retshjælpsdækningen kan dække sager, du
bliver part i som ejer, bruger eller fører af den
forsikrede motorcykel.
• Vejhjælp: forsikringen giver hjælp ved driftstop
og nedbrud, hvis motorcyklen ikke kan køre
videre. Vejhjælpsdækningen indeholder fx
starthjælp, hjulskift, bugsering, udbringning
af brændstof, bjærgning/fritrækning. Vejhjælp
dækker også transport til valgfrit værksted.
• Ekstraudstyr: vi erstatter eftermonteret
ekstraudstyr med den aftalte sum.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?
Forsikringen dækker ikke skader, der er
undtaget på policen eller i vilkårene, der gælder
fx:

!
!
!
!
!

Forsikringen dækker ikke, når føreren ikke har
kørekort.
Forsikringen dækker ikke, når føreren
er selvforskyldt beruset eller påvirket af
euforiserende stoffer.
Forsikringen dækker ikke, når skadeskyldes
førerens forsæt eller grove uagtsomhed.
Forsikringen dækker ikke, når skaden opstår
ved motorløb.
Kasko: forsikringen dækker ikke skader, der
skyldes kørsel med manglende olie og vand.
Forsikringen dækker heller ikke kosmetiske
skader.

Hvor er jeg dækket?
4 Ansvar: forsikringen dækker i Danmark og ved kørsel i de lande, der er tilsluttet grønkortordningen.
4 Kasko: forsikringen dækker i Danmark og de lande, der er tilsluttet rødtkortordningen.
4 Vejhjælp: forsikringen dækker i Europa (Ekskl. Grønland og Færøerne).
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Hvilke forpligtelser har jeg?
· Du skal give os korrekte oplysninger, når du køber forsikringen.
· Du skal betale til tiden.
· Du skal straks anmelde skader til os. Tyveri, røveri og hærværk skal også anmeldes til politiet.
Du skal herunder bl.a. give besked:
· Hvis du eller den faste bruger af motorcyklen flytter.
· Hvis motorcyklen får ny fast bruger.
· Hvis du foretager konstruktive ændringer på motorcyklen eller monterer særligt tilbehør.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft og senest 14 dage efter, at du har modtaget den første
opkrævning. Vi opkræver betaling helårligt. Du kan mod tillæg vælge at betale halvårligt eller månedligt. Du kan
vælge mellem at betale via Betalingsservice, som koster 6 kr. pr. gang eller indbetalingskort, som koster 30 kr. pr.
gang. Vælger du at betale månedligt, er det et krav, at du betaler via Betalingsservice.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen dækker fra den aftalte dato, eller fra den dag du indregistrerer motorcyklen til LB Forsikring hos
motorregisteret. Herefter dækker den et år ad gangen, indtil den bliver opsagt, eller vi varsler ændringer til
opsigelsesdatoen. Vi kan opsige eller ændre forsikringen med 30 dages varsel til den årlige fornyelse eller med 14
dages varsel efter en skade. Vi kan ikke varsle en individuel prisforhøjelse efter en skade.
Forsikringen stopper ved ejerskifte. Den ny ejer er dækket, indtil anden forsikring er købt, dog højst i 3 uger.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du har 14 dages fortrydelsesret. Fristen begynder, når du har modtaget en skriftlig besked fra os om, at
forsikringen er trådt i kraft, og policen ligger på MinSide. Du skal fortryde skriftligt inden fristens udløb.
Du kan herefter altid opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en måned. Har du haft en skade, har
du også ret til at opsige forsikringen straks i indtil 14 dage efter, at vi har udbetalt erstatning eller afvist skaden.

LB Forsikring A/S, Amerika Plads 15, DK-2100 København Ø. Tlf: 33 11 77 55. CVR nr: 16 50 08 36. www.lbforsikring.dk

