Knallertforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Vestjylland Forsikring G/S
Danmark

FT-nr. : 50102

Produkt : Knallertforsikring

Dette produktark indeholder et resumé af ovennævnte forsikring. Produktarket er således ikke en erstatning for
hverken police eller forsikringsbetingelser.
De fuldstændige forsikringsbetingelser kan hentes på Vestjylland.dk under ”hent selv”.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Knallertforsinringen omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring. Ansvarsforsikringen dækker med de forsikringssummer der er fastsat i
færdselsloven.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

✓




Skader som knallerten forvolder ved færdselsuheld
eller ved eksplotion eller brand.



Skade på føreren eller ting der tilhører føreren.
Kaskoskader forvoldt med fortsæt eller grov
uagtsomhed.
Kaskoskader forvoldt, mens knallerten blev ført
af en person, der var spirituspåvirket

Der kan tilkøbes følgende tillægsdækninger :
Kaskoforsikring, - enhver skade på knallerten, samt tab
af knallerten ved tyveri eller røveri.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

!
!

Hvor er jeg dækket?

✓

Forsikringen dækker i de lande der er tilsluttet grøntkort ordningen

Skader under eventuelle selvrisikobeløb
Skader eller ansvar for skader opstået under
jordskælv eller andre naturkatastrofer, samt
under krig, oprør og borgerlige uroligheder eller
udløsning af atomenergi.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Ved etablering af forsikringen skal du oplyse om tidligere skader og eventuelle skærpede vilkår i tidligere forsikringsselskab.
Ved anmeldelse af skader skal vi have oplysninger om hændelsesforløbet, så vi kan give en korrekt behandling af skaden.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Forsikringen skal betales senest den dato der fremgår af præmieopkrævningen eller af PBS-oversigten. Forsikringen skal
betales helårlig forud. Mod tillæg kan der aftales betaling halvårlig eller månedlig.
Forsikringen kan betales ved indbetaling til bankkonto, ved brug af girokort som vi fremsender, eller ved PBS betaling.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen træder i kraft når den er accepteret af Vestjylland Forsikring. Varigheden er ét år, og den fornyes automatisk
medmindre den opsiges skriftlig af Vestjylland Forsikring.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan du opsige skriftligt med 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. Mod et gebyr kan forsikringen
derudover opsiges med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

