Som helkunde i FOMO kan du købe en motorcykelforsikring med
fast pris. At prisen er fast betyder, at forsikringen ikke stiger,
hvis du får en skade.
Med en motorcykelforsikring fra FOMO kan du sammensætte
din forsikring, så den passer præcis til dit behov og din motorcykel. En motorcykel er et kært eje, og derfor er det vigtigt, at
din forsikring gør dig tryg på vejen. Du kan fx vælge en kaskoforsikring og automatisk være dækket ved tyveri. Eller du kan
vælge en tyveriforsikring oven i din lovpligtige ansvarsforsikring. Og tilvælger du MC førerulykkesforsikringen med Strakshjælp, får du en hurtig engangsudbetaling, hvis du kommer ud
for et uheld og fx brækker en arm.

Tyveriforsikring

Grunddækning

Ekstraudstyr og tilbehør

En lovpligtig ansvarsforsikring skal du have ifølge Færdselsloven. Den dækker skader på andre personer eller deres ting.

Kaskoforsikring
Kaskoforsikringen dækker skader på din motorcykel - fx
skader ved påkørsel, hærværk eller brand. Kaskoforsikringen
er frivillig, men hvis du har lån i motorcyklen, vil panthaver
som regel forlange, at du har købt en kaskoforsikring. Der
gælder særlige erstatningsregler for udstyr og tilbehør, se
afsnit "Ekstraudstyr og tilbehør".
Uheld i udlandet
Kaskoforsikringen omfatter en redningsforsikring i udlandet også kaldet det røde kort. Kører du i udlandet og kommer ud
for et uheld, kan du få hjælp. Læs mere og bestil det røde kort
på www.FOMO.dk.
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Tyveriforsikringen dækker, hvis din motorcykel eller tilbehør
bliver stjålet eller beskadiget ved tyveri eller tyveriforsøg.
Tyveriforsikringen er frivillig og kan også vælges separat,
hvis du ikke har behov for en kaskoforsikring. Har du valgt en
kaskoforsikring, er du også automatisk dækket ved tyveri.
Vær opmærksom på, at der gælder en særlig selvrisiko ved
tyveri eller tyveriforsøg.

Har du valgt kasko- og/eller tyveriforsikring, omfatter forsikringen automatisk dækning for ekstraudstyr og tilbehør for op
til 10.000 kr. Med ekstraudstyr og tilbehør forstås udstyr, som
er ud over standard for modellen, og som alene kan anvendes
i forbindelse med den forsikrede motorcykel.
Det er en betingelse at genstandene er fastmonteret på
motorcyklen eller opbevares i forsvarligt aflåst rum og voldeligt opbrud kan konstateres.
Hvis du har ekstraudstyr og tilbehør ud over 10.000 kr. vil
dette ikke være dækket.

FAK 35015-1 (01.17)

Fakta om
Motorcykelforsikring

Tilvalgsdækninger

Praktiske oplysninger

Tryg MC Vejhjælp
Tryg MC Vejhjælp yder assistance ved driftsstop eller uheld
i Danmark, hvor motorcyklen ikke kan fortsætte ved egen
kraft. Du kan få hjælp på stedet eller få motorcyklen bugseret.
Vi transporterer motorcyklen til det sted, du vælger inden
for Danmarks grænser. Føreren samt eventuelle passagerer
transporteres til nærmeste offentlige transportmiddel, hvis
det ønskes.

Tilsyn og garantifond
Tryg er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet
Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

I Europa (rødt-kort området) er vejhjælp omfattet af det
røde kort, når du har valgt kaskoforsikring. Har du ikke valgt
kaskoforsikring, dækker Tryg MC Vejhjælp på samme måde
som i Danmark dog med enkelte begrænsninger. Fx sker
bugsering kun til nærmeste værksted, og fritrækning er ikke
omfattet.
MC Førerulykkesforsikring
MC Førerulykkesforsikringen dækker føreren af motorcyklen,
hvis føreren i tilfælde af et kørselsuheld ikke kan opnå erstatning fra en ansvarsforsikring, en arbejdsskadeforsikring eller
en tilsvarende ordning. Der kan ydes erstatning ved varigt
mén eller dødsfald.
Pådrager føreren sig knoglebrud ved et kørselsuheld udbetales Strakshjælp som en engangsudbetaling. Strakshjælp udbetales uanset, om der er varigt mén eller ej og er tænkt som
en hjælp til eventuelle øgede udgifter til fx rengøringshjælp,
transport og fysioterapi.

Dækningsperiode
Motorcykelforsikringen dækker som standard kørselsskader
i perioden 1. marts – 30. november. Kørselsskader, der sker
uden for denne periode, dækkes ikke.
Forsikringen kan udvides til også at omfatte kørselsskader
hele året.

Selvrisiko
Du kan selv vælge din selvrisiko på forsikringen. Prisen på din
forsikring bliver billigere, hvis du vælger en højere selvrisiko
end standarden på 3.334 kr. (2017). Det betyder, at du selv
betaler en del af skaden - resten betaler vi.
Særlig selvrisiko ved tyveri
Der gælder en særlig selvrisiko ved tyveri og skader som følge
af tyveri på 20 % af skadeudgiften – dog mindst den selvrisiko
du har valgt på forsikringen.
Du har mulighed for at fravælge den særlige selvrisiko. I stedet
kan du vælge den samme selvrisiko, som du har valgt på din
forsikring. Dette kan give dig tryghed i, at du kender din selvrisiko ved alle typer skader.

Forsikringer tegnet i FOMO oprettes og udstedes af Tryg
Gruppeforsikring.
Dobbeltdækning
Når du køber en motorcykelforsikring, skal du være opmærksom på, at visse skader også kan være dækket af en anden
forsikring eller af et evt. serviceabonnement. Fx kan kaskoforsikringens dækning af transport til værksted efter et uheld
også være dækket af et serviceabonnement. Som hovedregel
kan du kun modtage erstatning fra én forsikring.
Betaling
Første betaling ved forsikringens ikrafttrædelse. Beløbet
opkræves via Betalingsservice eller Giro.
Hvis beløbet ikke betales senest sidste rettidige indbetalingsdag, sender vi en påmindelse om , at forsikringens dækning
ophører, hvis beløbet ikke betales senest 21 dage efter første
påmindelse er modtaget. Hvis der sendes en påmindelse, har
vi ret til at opkræve ekspeditionsgebyr, morarenter og evt.
andre omkostninger.
Gebyrer og afgifter
Sammen med prisen for forsikringe opkræves følgende gebyrer og afgifter:
• Opkrævningsgebyr for girobetaling er 30 kr. og for Betalingsservice er det 7 kr.
• Skadeforsikringsafgift til staten skal betales efter reglerne
i "Lov om afgift af skadesforsikringer". Der er tale om en
løbende afgift, der vil blive opkrævet sammen med forsikringen.
Forsikringsaftalens løbetid
Forsikringsaftalen gælder i et år og bliver automatisk fornyet,
medmindre du eller vi har opsagt aftalen, eller motorcyklen er
solgt forinden.
Opsigelse af forsikringsaftalen
Forsikringen fortsætter, indtil du eller vi skriftligt opsiger
aftalen. Opsigelsen skal ske med mindst 1 måneds varsel til
hovedforfald.
Mod et gebyr pr. police kan du vælge at opsige forsikringen
med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.
Opsiges forsikringen indenfor det første forsikringsår, opkræves et supplerende gebyr.
I forbindelse med en skade er både du og vi berettiget til
at opsige forsikringen eller dele heraf med 14 dages varsel
fra tidspunktet for anmeldelsen af skaden og indtil 14 dage
efter afgørelsen om erstatningens størrelse eller afvisning af
skaden.
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Ved skade
Har du været udsat for skade, skal du hurtigst muligt kontakte
os på 62 21 44 88. Du kan også anmelde skaden på
www.FOMO.dk.
Klagemuligheder
Er du ikke enig i vores afgørelse, så kontakt den afdeling , der
har behandlet din sag.
Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs
klageansvarlige afdeling.

En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema,
som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet.
Det koster en mindre gebyr.
Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres
disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting.
Få råd og vejledning hos os
Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er derfor
altid velkommen til at kontakte os på 62 21 44 88 eller e-mail
fomo@fomo.dk

Adressen er:
Tryg
Postkode J22
Klausdalsbrovej 601
2750 Ballerup
E-mail: Kvalitet@tryg.dk
Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00 mellem kl 10.00-13.00
www.ankeforsikring.dk
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Denne beskrivelse indeholder ikke alle oplysninger om motorcykelforsikringen. I tilfælde af
skader, er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der er gældende. Forsikringsbetingelserne sendes sammen med policen. De kan også findes på www.FOMO.dk.

FOMO Plus – fordele der skaber tryghed
FOMO Plus er et fordelsprogram for dig, der samler alle dine
forsikringer hos os. Med FOMO Plus får du 10% rabat på en række
forsikringer. Samtidig får du adgang til fordele, der skaber tryghed i
hverdagen.
Læs mere på www.FOMO.dk

