KNALLERT
01-01-2011

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.
Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når du har tegnet en
forsikring hos os. Hvis du er i tvivl om, hvordan forsikringsbetingelserne skal forstås, er du altid velkommen til
at kontakte os.

Fællesbestemmelser for knallert- forsikring
1.

Hvem er dækket?

1.1

Forsikringstagere m.fl.

1.2

1.2.1

1.3

Forsikringen dækker dig som forsikringstager og enhver som med din tilladelse bruger knallerten eller er
fører af den.

3.3.1

Det er dog en betingelse, at øvelseskørslen foregår under instruktion af en motororganisation, kørelærer eller
tilsvarende sagkyndige og på afspærret område.

4.

Naturkatastrofer, krig - og atomskader
m.m.
Ud over de undtagelser der er nævnt i de valgte dækninger, gælder følgende undtagelser for forsikringen:

Værksteder og andre virksomheder som har knallerten til reparation, service, transport, salg og lignende. Skader der sker under kørsel, er dog kun dækket,
hvis kørslen sker i din interesse, for eksempel under
prøvekørsel.

4.1

Naturkatastrofer mv.

Skader, der sker under arbejde på knallerten, er ikke
dækkede.

4.2

Krig m.v.

Hvor dækker forsikringen?

2.1

Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, som er
tilsluttet grøntkort-ordningen.

2.1.2

Nærmere oplysning om, hvilke lande der er tilsluttet
grøntkort-ordningen, fås ved henvendelse til selskabet
Det grønne kort kan bestilles hos selskabet og er bevis for, at du har en ansvarsforsikring, som også gælder i de lande, der er anført i det grønne kort.

3.

Motorløb m.m.

3.1

Motorløb

Forsikringen dækker ikke skader, der er sket under
motorløb eller kørsel på bane - eller
andre områder - der er afspærret til formålet, jævnfør dog nedenfor.

Orienteringsløb m.m.
Forsikringen dækker skader, som sker under orienteringsløb, økonomiløb og rallyer:




når kørslen foregår i Danmark og uden for afspærret vej eller bane og
når Justitsministeriet har givet tilladelse til løbet
(hvis det kræves) og
når de regler der gælder for den slags løb er
overholdt
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Skader, der direkte eller indirekte skyldes jordskælv eller
andre naturkatastrofer.

Skader som direkte eller indirekte er en følge af krig,
krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.

Ny ejer

2.

3.2

Øvelseskørsel
Forsikringen dækker skader som sker ved øvelseskørsel
(glatførekørsel, manøvrekørsel, skolekørsel og lignende).

Værksteder m.m.

Hvis knallerten skifter ejer, dækker forsikringen den
nye ejer i 3 uger efter ejerskiftet, hvis der ikke er
tegnet anden forsikring for knallerten.

2.1.3

3.3

4.3

Atom reaktioner
Skader som direkte eller indirekte skyldes udløsning af
atomenergi eller radioaktive kræfter. Forsikringen dækker dog skader i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen har været forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller
acceleratordrift.

4.4

Terror
Skader forårsaget af terrorhandlinger ved brug af nukleare, biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCRterror).

5.

Hvis du kommer ud for en skade

5.1

Afværgelse af skader
Når der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at
afværge eller begrænse skaden. Selskabet har ret til at
foretage skadebegrænsende foranstaltninger.

5.2

Anmeldelse af skade
Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet.

5.3

Anmeldelse til politiet
Tyveri og røveri skal straks meldes til politiet.

5.3.1

Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter,
kan få betydning for opklaringen og dermed erstatningen i henhold til Forsikringsaftaleloven.

6.

Erstatningskrav og reparation

6.1

Aftaler om erstatningskrav eller reparationer skal godkendes af selskabet.
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7.

Moms

10.

Indeksregulering

7.1

Er du momsregistreret gælder følgende:

10.1

7.2

ved udbetaling af kontanterstatning trækkes momsen fra erstatningsbeløbet, hvis din virksomhed kan
fratrække momsen.

Forsikringen indeksreguleres på baggrund af timelønsindekset, der udgives af Danmarks Statistik.

10.2

Årlig regulering

7.3

Der reguleres hvert år på baggrund af det forrige års offentliggjorte indeks.

ved reparationer lægger selskabet momsen ud ved
at betale beløbet til reparatøren, men du har pligt til
at godtgøre selskabet momsbeløbet.

10.2.1 Regulering af forsikringssummer, præmier og selvrisiko
sker fra årets første forfald.

Regres

10.2.2 Præmier og selvrisiko ændres med den procent, som indekset er steget/faldet.

Regres er et forsikringsselskabs ret til at få et beløb,
som det har betalt, refunderet.

10.2.3 Erstatningsbeløb i henhold til ansvarsdækningen reguleres i overensstemmelse med Lov om Erstatningsansvar.

8.1

Forsæt eller grov hensynsløshed ved ansvarsskader

10.2.4 Den i Retshjælpsforsikringen nævnte erstatningssum og
selvrisiko indeksreguleres ikke.

8.1.1

Selskabet har regres mod enhver, der efter Færdselslovens § 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt.

10.3

8.

8.1.2

Endvidere har selskabet regres, når forsikringsbegivenheden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan
betegnes som grov hensynsløshed.

8.2

Skader der ikke er forsikringsdækket

Andet indeks
Hvis udgivelsen af det anvendte indeks ophører, har selskabet ret til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der offentliggøres af Danmarks
Statistik.

11.

Forsikringens ophør

Hvis selskabet har erstattet en skade, som ikke er
omfattet af forsikringen, har selskabet regres for erstatningsbeløbet.

11.1

Forsikringen er tegnet for en et-årig periode og løber,
indtil den af en af parterne opsiges skriftligt med mindst
1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb.

9.

Betaling af præmien m.m.

11.2

Efter enhver anmeldt skade, er såvel du som selskabet
berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel.

9.1

Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens
ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage.

9.2

Selskabet sender inden betalingsdagen en opkrævning eller dokumentation for de opkrævede præmier
(afhængig af den valgte betalingsform).

9.3

Sammen med præmien opkræves eventuelle afgifter
til staten og ekspeditionsgebyrer.

9.4

Betales præmien ikke rettidigt, sender selskabet en
påmindelse om betaling med oplysning om retsvirkningerne af for sen betaling. Selskabet er berettiget
til at opkræve et ekspeditionsgebyr samt morarenter.

9.5

Selskabet kan - herudover- beregne sig et gebyr for
udskrivning af dokumenter, herunder policer og andre serviceydelser samt opkræve inkassogebyr i forbindelse med foretagelse af udlæg.

9.6

En ansvarsforsikring, som er blevet slettet på grund
af manglende betaling, kan først genoptages, når
den manglende præmie er betalt. Derudover skal
præmien de næste 2 år betales forud for 1 år ad
gangen.
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11.2.1 Retten til ophævelse af forsikringen gælder fra skadens
anmeldelse og indtil 14 dage efter skadens betaling eller
afvisning.
11.3

Selskabet kan endvidere opsige forsikringen med 14 dages varsel, hvis det forsikrede køretøj ikke vedligeholdes
forsvarligt eller du nægter selskabets taksator adgang til
at besigtige køretøjet.

12.

Registrering i Fællesregister

12.1

Hvis selskabet finder forsikringsforløbet utilfredsstillende
for eksempel ved manglende præmiebetaling eller mange skader og derfor opsiger forsikringen, vil du blive registreret i Fællesregisteret (der føres af DFIM) over forsikringstagere som frembyder en særlig risiko.

12.2.

Det gælder også, hvis selskabet i stedet for at opsige forsikringen tilbyder at fortsætte den på skærpede betingelser.

12.3

Oplysning om registreringen videregives til øvrige motorkøretøjsforsikringsselskaber med henblik på, at selskaberne kan stille skærpede betingelser for indgåelse af
en forsikringsaftale. Du har adgang til at blive gjort bekendt med årsagen til registreringen her i selskabet og
med registreringen i Fællesregisteret.
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12.4

Registrering i Fællesregisteret sker efter indhentet
tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet.

12.5

Du har ret til at klage til Datatilsynet over behandling
af urigtige eller vildledende oplysninger om dig. Det
anbefales, at du i første omgang indgiver din klage til
DFIM, som er ansvarlig for førelsen af nævnte register, med henblik på at DFIM kan tage stilling til klagen. DFIMs afgørelse kan indbringes for Datatilsynet,
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

12.6

Fællesregisterets adresse er:
DFIM, Postboks 111, 2900 Hellerup

13.

Flytning og risikoændring

13.1

Hvis du eller den faste bruger af knallerten:




skifter bopæl
knallertens anvendelse ændres (du kan se på din
police, hvilken anvendelse, der er oplyst om den
forsikrede knallert) eller
der sker andre ændringer af risikoen

skal du give selskabet besked så hurtigt som muligt.
Forsikringens præmie og betingelser vil så blive reguleret efter den gældende tarif.

14.
14.1

Salg, udskiftning eller afmelding af
knallerten
Hvis du sælger eller på anden måde afhænder knallerten, ophører forsikringen.

14.1.1 Forsikringen dækker dog den nye ejer i 3 uger efter
ejerskiftet, hvis den nye ejer ikke selv har forsikret
knallerten.
14.1.2 Du skal derfor straks give os besked om ejerskiftet.

15.

Selvrisiko



skader, hvor selskabet skal betale erstatning til føreren af et andet motorkøretøj for personskade efter Færdselslovens § 103, stk. 1, selv om den ansvarlige for det i selskabet forsikrede motorkøretøj
er uden skyld i skaden



skader forvoldt af en kendt skadevolder, hvis dennes erstatningsansvar bortfalder efter reglerne i lov
om erstatningsansvar



skader der alene er erstattet i henhold til redningsforsikringen



skader, som er sket, mens knallerten er overladt til
reparatør, forhandler eller anden virksomhed,
medmindre disse er ansvarlige for skaden. I så fald
opkræves/fradrages selvrisikobeløbet hos reparatør, forhandler eller anden virksomhed.



skader, der er sket, efter at knallerten er overladt til
ny ejer indtil anden forsikring er tegnet, dog maks. 3
uger efter ejerskiftet, medmindre ny ejer er ansvarlig
for skaden. I så fald opkræves selvrisikobeløbet hos
ny ejer.

16.

Lovvalg og Ankenævn

16.1

For aftalen gælder dansk lovgivning herunder eksisterende lov om forsikringsaftaler samt selskabets vedtægter.

16.2

Klageinstans
Er du ikke enig i selskabets afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet forsikringssagen.
Hvis du efter henvendelsen til afdelingen stadig ikke er
tilfreds, kan du kontakte selskabets klageansvarlige.
Denne fremgår af selskabets hjemmeside:
www.nemforsikring.dk.
Fører henvendelsen til den klageansvarlige ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2. sal
1100 København K

15.1.1 Selvrisiko er den del af en skade, du selv skal betale.

Tlf. 33 15 89 00 (mellem kl. 10:00 og 13:00)

15.1.2 Den valgte selvrisiko opkræves, selv om du ved et
færdselsuheld kun bliver pålagt en del af ansvaret.

Du kan klage til Ankenævnet på Ankenævnets hjemmeside, www.ankeforsikring.dk.

15.1.3 Den valgte selvrisiko står på policen.

Det koster et mindre gebyr at indgive klage til Ankenævnet.

15.1.4 Hvis selskabet har lagt et selvrisikobeløb ud, opkræver vi beløbet hos dig.
15.1.5 Beløbet er forfaldent til betaling straks og betalingsformen er den samme som er gældende for din
præmie.

15.2

Skader uden selvrisiko

Ved følgende skader opkræves der dog ikke selvrisiko:
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Ansvarsdækning for knallertforsikring

2.

Hvad omfatter ansvarsdækningen
ikke?

For ansvarsdækningen gælder nedenstående
betingelser samt fællesbestemmelser for selskabets
knallertforsikring.

2.1

skader på førerens person

2.2

skader på ting tilhørende forsikringstageren, brugeren
og føreren, samt disses husstande.

1.

Hvad omfatter ansvarsdækningen?

2.3

skader på tilkoblede køretøjer, for eksempel
påhængsvogne m.m.

1.1

Erstatningsansvar

3.

Forsikringssummer

3.1

I Danmark

3.1.1

Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar
med de i Færdselsloven til enhver tid gældende
summer.

3.1.2

I de øvrige lande tilsluttet grøntkort-ordningen dækker
forsikringen sikredes erstatningsansvar med de summer
der er gældende i de pågældende lande.

Erstatningsansvar for skader, der sker ved
knallertens brug som køretøj, og som ikke er særligt
undtaget efter punkt 2.
1.1.2

1.2

1.2.1

Personskader på forsikringstager er dækket, når
denne ikke er fører af knallerten.

Udgifter til erstatningssag

Dækningen omfatter desuden udgifter i forbindelse
med afgørelsen af en erstatningssag. Sådanne
udgifter skal dog altid aftales med selskabet på
forhånd.

Dækningen omfatter også renter af
erstatningsbeløb. Disse beløb betales af selskabet,
selv om forsikringens dæknings- summer derved
overskrides.
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