
 

Knallertforsikring   
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 

 

 Selskab: NEM Forsikring A/S   FT-nr. : 50052 Produkt : Knallertforsikring  

 Danmark 
 

Her får du et overblik over, hvad forsikringen kan omfatte. Dokumentet må ikke forveksles med police og forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne 

kan findes på vores hjemmeside. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Knallertforsikringen omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring.  

 

Hvad dækker den? 
 
Generelt 

 Forsikringen dækker dig og alle, du låner knallerten 

til. Desuden dækker vi værksteder, når knallerten er 

til reparation/service, og en ny ejer af knallerten i 

op til tre uger efter, at du har solgt den. 

 

Ansvarsforsikring 

Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt ved 

brug af knallerten med de i færdselsloven til 

enhver tid gældende summer. I udlandet dog med 

de summer, der er gældende i det pågældende 

land. 

 

Omkostninger i forbindelse med visse retstvister er 

dækket med op til 175.000 kr. (retshjælp). 

 

 
 

 

Hvad dækker den ikke? 
 

 Forsikringen omfatter ikke skader, der skyldes grov 

uagtsomhed, forsætlige skader, eller at føreren ikke 

havde kørekort, var beruset eller påvirket af 

narkotika.  

 Forsikringen dækker ikke føreren, dine, brugerens 

eller førerens ting, selve knallerten eller tilkoblede 

køretøjer.  

 

 

 

Er der nogen begrænsninger  

af dækningen? 
 

! Forsikringen dækker ikke skader under 

selvrisikobeløbet.   

 

 

Hvor er jeg dækket? 
 

 Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grøntkortordningen.  

 

 

Hvilke forpligtelser har jeg? 
 

- Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen. 

- Du skal betale til tiden. 

- Du skal fortælle os, hvis der sker ændringer i de oplysninger, der fremgår af din police. 

- Får du en skade, skal du straks anmelde den til os. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen skal betales senest den dato, der fremgår af præmieopkrævningen eller den dato, der fremgår af PBS-oversigten. 

Hvis knallerten er indregistreret, kan forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der 

visse forudsætninger, der skal være opfyldt. 

For uindregistrede knallerter skal betalingen ske helårligt. 

 
 
 



 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Forsikringen træder i kraft den dag, du ønsker – dog tidligst fra den dag, vi accepterer forsikringen. 

Forsikringen er årlig og fornys automatisk, indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af os.   

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

- Forsikringen skal opsiges skriftligt. 

- Forsikringen kan opsiges enten med en måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato eller med en måneds varsel til udgangen af 

en måned mod et opsigelsesgebyr. Gebyret fremgår af vores hjemmeside. 

- Forsikringen kan fortrydes indtil 14 dage efter forsikringens ikrafttrædelse, eller 14 dage efter du har modtaget vilkårene for 

forsikringen (den seneste af de to datoer).  

- Endelig kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel i indtil 14 dage efter, en skade er afsluttet. 

 


