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Produktarket indeholder ikke fyldestgørende oplysninger om forsikringen. Sker der en skade, er det din
forsikringsaftale (policen) og betingelserne der er gældende. Det fremgår af din police, hvilke dækninger du
har valgt til din motorcykel. Forsikringsbetingelserne finder du på stofo.dk
Hvilken form for forsikring er der tale om ?
Motorcykelforsikringen kan omfatte ansvarsforsikring alene. Har du etableret kaskoforsikring, dækker den
også skader på din motorcykel, herunder tyveri og brand. Vejhjælp er dækket for alle vores forsikrede
motorcykler. Forsikringen dækker også retshjælp, der erstatter omkostninger, til visse private retstvister.
Hvad dækker den ikke ?
Hvad dækker den ?
Ansvarsforsikring
✓ Erstatningsansvar, hvis den der
benytter motorcyklen med din
tilladelse, forvolder skade på andre
personer eller deres ting

Kaskoforsikring
✓ Enhver skade på den forsikrede
motorcykel samt fastmonteret
ekstraudstyr
✓ Tyveri og røveri
Derudover dækkes
✓ MC Vejhjælp
✓ Retshjælp
Tilvalg
o MC førerulykkesforsikring
o Helårskørsel

Fuldt overblik findes i betingelserne.
Her er oplistet nogle eksempler
 Ansvar dækker ikke skader på
motorcyklen eller tyveri
 Tyveri hvis nøglen efterlades i
tændingen
 Hvis føreren er påvirket af alkohol,
narkotika o. lign. Medmindre du selv,
er uvidende herom
 Hvis motorcyklen lejes ud

Er der nogen begrænsninger
af dækningen ?
Fuldt overblik findes i betingelserne.
Her er oplistet nogle eksempler
! Ved en dækningsberettiget skade, kan
der være en selvrisiko, som er den del
af en skade, som du selv betaler
! Ikke-minteret tilbehør, værktøj og
reservedele, skal opbevares i aflåst
rum eller boks for, at tyveri er
dækket. Summen er begrænset til
10.000 DKK
! Ved sæsonkørsel dækkes ikke skade
opstået under kørsel, dvs. når
motorcyklen er udenfor køresæson 1.
december til 29. februar

Hvor er jeg dækket ?
✓ Forsikringen gælder i Europa, samt de lande udenfor Europa, der er med i 'Grøntkort'-ordningen.

Hvilke forpligtelser har jeg ?
Ved ændringer, skal vi have besked, hvis
- din betalingsadresse ændrer sig
- andre risikoforhold ændrer sig
- motorcyklen ændres væsentligt fx flere HK eller slagvolumen
Sker der en skade, så skal du hurtigst muligt,
- anmelde den til os på stofo.dk eller tlf. 55 81 11 34
- forsøge at begrænse omfanget af skaden, efter bedste evne
- ved tyveri og hærværk, anmelde det til politiet, i det land det er sket,
- Undgå at udbedre eller fjerne noget af det beskadigede, før end det er aftalt med os
- Tage kontakt til os, inden motorcyklen kommer på værksted, medmindre forhold gør at
øjeblikkelig bugsering eller nødreparation er nødvendig

Hvornår og hvordan betaler jeg ?
Forsikringen betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. Ved halv- eller kvartårlig
betaling tillægges henholdsvis 5% eller 8%. Der kan betales via Betalingsservice eller
indbetalingskort. Ved månedsbetaling forudsættes Betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen ?
Forsikringen er gældende for et år ad gangen, og fornyes automatisk hvert år, når forsikringsperioden
udløber eller hvis forsikringen opsiges forinden.

Hvordan opsiger jeg aftalen ?
Du kan opsige din forsikring skriftligt, senest en måned før en forsikringsperiode udløber. Du kan
også opsige din forsikring med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned, mod et gebyr. Ved
opsigelse i det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr. Ved skade kan du opsige din
forsikring, indtil 14 dage efter erstatningsudbetaling eller afvisning af skaden.
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