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Udvidet cykelforsikring
1

Generelt

1.1

For udvidet cykelforsikring gælder nedenstående
betingelser. Desuden gælder indbo- og ansvarsforsikringen
afsnit 1, 7.7-8 og 17-25 i det omfang, de ikke er fraveget i
det følgende.

2

Hvor dækker forsikringen

2.1

Forsikringen dækker såvel skader indtrådt i Danmark som
under rejser i udlandet og uanset opholdsperiodens
længde.

3

Hvilke genstande er dækket

3.1

Forsikringen dækker cykler, som er nævnt i policen, der
tilhører sikrede og som udelukkende anvendes til privat
brug.

5

Selvrisiko

5.1

Ved enhver pludselig skade gælder en selvrisiko, som
fremgår af policen.

6

Erstatningsopgørelse
i)

j)

4

Hvilke skader dækker forsikringen

4.1

Hvilke skader dækkes
a)
Forsikringen dækker skader på cykler som nævnt
under indbo- og ansvarsforsikringen samt pludselige
skader.
Ved "pludselig skade" forstås en skade, hvor både
skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og
uventet. Årsag og virkning skal således ske samtidig og
ikke over et tidsrum.
b)
Skader under transport, medmindre cyklen ikke er
forsvarligt fastgjort.
c)
Forsikringssummen fremgår af policen.

4.2

Forsikringen dækker ikke
a)
Skader som følge af træthedsbrud og rustangreb i
rammer og konstruktion
b)
Kørselsskader af enhver art på eger, dæk og fælge,
med undtagelse af kørselsskader på racercykler.
c)
Påregnelige kosmetiske skader i form af skrammer,
ridser og afskalninger, der ikke indebærer nedsat
funktion. Farve- og mønsterforskelle efter reparation
dækkes ikke.
d)
Merudgifter som følge af opgradering til nyere eller
større komponentgrupper
e)
Skader på cyklen i forbindelse med udlån eller
udlejning til personer, der ikke er omfattet af gruppen
af sikrede, jf. forsikringsbetingelserne for indbo- og
ansvarsforsikringen, pkt. 1.
f)
Skader på cyklen under deltagelse i cykelløb som
kræver licens.
g)
Skade, der er dækket af en anden forsikring eller
garanti-/serviceordning.
h)
Skade, der skyldes, at sikrede har udvist grov
uagtsomhed eller har handlet forsætlig.

Skaden opgøres til, hvad det koster at få den
beskadigede cykel repareret. Kan cyklen ikke
repareres, tages udgangspunkt i prisen for en identisk
eller nærmest identisk cykel. Erstatning reguleres
herefter med de procenter, der er anført i tabellen
under totalskade.
Totalskade herunder tyveri dækkes med et beløb
svarende til følgende procenter af nyværdien for en
identisk eller nærmest identisk ny cykel.
Alder
0-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år

Erstatning
100%
90%
81%
73%
66%
59%
53%
48%
43%
39%

Alder
10-11 år
11-12 år
12-13 år
13-14 år
14-15 år
15-16 år
16-17 år
17-18 år
over 18 år

Erstatning
35%
31%
28%
25%
22%
19%
16%
13%
10%

For cykler, der er under 1 år gamle og ikke beskadiget i
forvejen, kan selskabet i stedet for at udbetale kontant
erstatning, jf. alderstabellen vælge at levere en ny
cykel, der er identisk eller nærmest identisk med den
beskadigede eller stjålne cykel.
Eftermonteret udstyr erstattes jf. ovennævnte
alderstabel, såfremt alder på udstyret kan
dokumenteres, ellers ydes erstatning efter cyklens
alder.
k)

Retten til dækning af cykeltyverier er betinget af:
at cyklens stelnummer kan oplyses. Ved
håndbyggede cykler uden stelnummer kan
fotodokumentation anvendes efter aftale med
selskabet.
at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af
Dansk Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet,
samt at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen.
at cyklen på anden måde opbevares forsvarligt,
idet det bemærkes at tyveri kun er dækket
såfremt der foreligger indbrud i forsvarlig aflåst
bygning eller lokale der er en del af en bygning,
og at der kan konstateres voldelig opbrud.
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