Knallertforsikring
Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet
Selskab: Vardia A/S

Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om forsikringen. De gældende vilkår og betingelser for forsikringen fremgår af andre
dokumenter. Ved uoverensstemmelse mellem dette produktark og forsikringens police og vilkår, er det policen og vilkårene, der er
gældende.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Knallertforsikringen omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring, hvis der skulle ske skader på personer og andre personers ting.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

✓

✗
✗

Ansvarsdækning, herunder skader på
personer og andre personers ting

Skade på knallerten
Skader på førerens person.

Er der nogen begrænsninger
af dækningen?

✗

Hvis din knallert er ulovlig, fordi den er
tunet, fået fjernet nummerpladen eller der
køres med passager bagpå, kan du
risikerer, at skulle betale erstatningen for
de skader, som du eventuelt forvolder på
andre personer eller ting.

Hvor er jeg dækket?

✓

Forsikringen gælder i Europa samt i de lande uden for Europa, der er tilsluttet ”Grønt kort ordningen”. Det grønne
kort er dokumentation for, at der foreligger lovpligtig ansvarsforsikring for ejer/bruger under kørsel i udlandet.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

-

Du skal give os korrekte oplysninger ved forsikringens tegning
Du skal kontrollere din police og sikre dig, at alle oplysninger er korrekte
Du skal straks give os besked hvis:
● der foretages ændringer på knallerten, så modeltype, modelvariant eller motorvolumen afviger fra
beskrivelsen på policen
● du skifter knallert
● knallerten får ny ejer eller en anden fast bruger
● knallerten skifter anvendelse
● du eller den faste bruger flytter
● knallerten skal anvendes til udlejning
I tilfælde af en skade er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden
Hvis der sker en skade, skal du anmelde det til os så hurtigt som muligt. Du skal samtidig give os de oplysninger, der
er nødvendige for, at vi kan behandle din anmeldelse.
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Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du skal betale forsikringen, når den træder i kraft. Betalingen opkræves som udgangspunkt hver måned via
betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen gælder for et år ad gangen, medmindre andet fremgår af forsikringsaftalen (policen). Den forlænges
automatisk for yderligere et år, medmindre den opsiges inden.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Du kan opsige forsikringen skriftligt til os med mindst én måneds varsel før forsikringens hovedforfald.
Du kan også vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.
Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter
afvisning af skaden.
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