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Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler.
Fortrydelsesret
Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:
1. Har du mødt vores repræsentant, da du købte din forsikring.
2. Har du ikke mødt vores repræsentant fysisk, da du købte din forsikring, men købt via telefon eller internet (fjernsalg).
3. Er din forsikring blevet ændret, og du ønsker at fortryde ændringen.
Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i Forsikringsaftalelovens §34i og 34e.
Fortrydelsesfrist
Fortrydelsesfristen er altid 14 dage og fristens begyndelse afhænger af, hvordan aftalen er indgået, jvf. pkt. 1-3.
1.

Har du mødt vores repræsentant, da du købte forsikringen, starter fristen på det seneste af følgende 2
tidspunkter:
a.
b.

2.

Ved fjernsalg starter fristen på det seneste af følgende tidspunkter:
a.
b.

3.

Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
Eller fra den dag, hvor du har fået tydelig skriftlig besked om fortrydelsesretten

Fra den dag, hvor du har fået besked om, at du har købt forsikringen
Når du har fået de oplysninger, vi har pligt til at give dig enten på papir eller pr. mail

Fristen ved ændringer følger reglerne, der er beskrevet under 1 og 2. Du skal være opmærksom på, at
det alene er ændringen ved en udvidelse af dækningen, der kan fortrydes.

Fristen på 14 dage beregnes således: Hvis du fx køber din forsikring mandag den 1 og først har modtaget oplysningerne onsdag den 3, har du frist til og med onsdag den 17.
Hvis fortrydelsesfristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er
fristen først den følgende hverdag.
Hvordan fortryder du?
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked
enten pr. brev eller e-mail. Hvis du vil have bevis for, at du har sendt beskeden, inden fristen udløber, kan du
sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen.
Besked om fortrydelse skal sendes til: Mondux Assurance Agentur A/S, A. C. Meyers Vænge 9,
2450 København SV, e-mail: police@mondux.dk.
Personoplysninger mv.
Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn adresse, CPR-nummer og om dine forsikringer.
Hvis du ønsker at se disse oplysninger, skal du skrive til:
Mondux Assurance Agentur A/S
A. C. Meyers Vænge 9
2450 København SV
Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fremover, behøver du blot at skrive til samme adresse.
Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold registreres centralt hos Mondux Assurance Agentur
A/S.
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Generelle betingelser
Motorcyklen må udelukkende benyttes til:
A. egen kørsel
B. i forbindelse med reparationer og servicering
C. ved ulønnet underviser instruktioner for test kørsel og demonstration ved salg, og
D. kørsel til og fra arbejdsplads.
Motorcyklen bliver erklæret totalskadet, når den er stjålet og ikke genfundet, eller er så skadet, at det vil koste mere end
den aftalte værdi på motorcyklen med fradrag af skrotværdien af resterne.
Ved delskade forbeholder vi os ret til at bestemme, om motorcyklen skal repareres, om dele af den skal repareres, eller
om forsikringstager skal tildeles erstatningen for tabet eller skaden. I dette tilfælde betragter vi ikke skaden af motorcyklen som en totalskade.
Det er en forudsætning at:








Motorcyklen skal være opbygget med dele, der er beregnet til brug på en Harley-Davidson
Motorcyklen er indregistreret på danske nummerplader
Motorcyklen skal være færdigsamlet og monteret med en af Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge godkendt alarm.
Motorcyklen skal kunne parkeres i aflåst opbevaringssted på forsikringstagerens adresse, som er godkendt af
Mondux Assurance Agentur A/S.
Opbevaringsstedet skal være med faste vægge og fast gulv, forsvarlig lås samt uden store vinduer.
Motorcyklen skal vurderes af en autoriseret Harley-Davidson forhandler, som skal bekræfte vurdering på begæringen.
Der er tegnet medlemskab af HOG International samt et lokalt HOG Chapter og at kontingent er betalt.

Der skelnes i betingelserne mellem:





Dem som forsikringstager.
Den faste bruger, hvis denne er en anden end ejer.
Motorcyklens fører i en given situation, hvis denne er en anden end ejer eller en evt. fast bruger.
Motorcyklens ejer, hvis denne er en anden end forsikringstager.

Forsikringssummer
Danmark
For motorcyklen – op til aftalt værdi som fremgår af policen.
Forsikringen dækker erstatningsansvar op til følgende summer ved hver enkelt skade (gældende for 2010):
 104 mill. kr. ved personskade
 21 mill. kr. ved tingsskade
Summerne reguleres hvert år den 1. januar iflg. færdselsloven.
Udlandet
I de lande, hvor det grønne kort gælder (se fællesbestemmelserne), dækkes ansvaret med de summer, der gælder i disse
lande dog mindst med de summer, der gælder i Danmark.
Hvem er dækket?
a)Ejer og enhver, som med ejers tilladelse bruger motorcyklen, medmindre andet er specificeret.
b) Den nye ejer af motorcyklen i op til 3 uger efter et ejerskifte, hvis der ikke er tegnet anden forsikring (i henhold til dansk lovgivning).
c) Hvis forsikringstageren ikke kan få erstatning som følge af en dækningsundtagelse, kan en anden rettighedshaver (fx panthaver eller leasinggiver) heller ikke få erstatning. Forsikringsaftalelovens § 54 er herved fraveget.
Hvor dækker forsikringen?
Forsikringen dækker i Danmark og i de lande, som er tilsluttet Grøntkortordningen. Det røde og grønne kort kan
bestilles hos Mondux Assurance Agentur A/S.
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1.

Kaskoforsikring
For kaskodækningen gælder desuden følgende betingelser.

1.1

Dækningsomfang
Forsikringen dækker i henhold til de betingelser og undtagelser beskrevet heri, såfremt motorcyklen bliver stjålet
eller udsat for skade der skyldes ulykke, tyveri eller enhver anden årsag, der ikke er undtaget i disse betingelser,
medmindre (i) skaden er forårsaget med forsæt af enten Dem eller (ii) andre med Deres tilladelse eller Deres accept.

1.2

Erstatningsopgørelse
Den ansatte værdi for motorcyklen er maksimum for erstatningsudbetaling i skadetilfælde, men jf. Fællesbetingelserne, kan erstatning ikke overstige den kontante købspris for en tilsvarende motorcykel.

1.3

Selvrisiko ved kaskoskade (gælder dog ikke tyveri)
Ved kaskoskade udgør selvrisikoen 5% af den samlede skadesudgift, dog minimum den valgte selvrisiko, der fremgår
af forsikringspolicen. Se endvidere pkt. 4.

1.4

Selvrisiko ved tyveri
Ved tyveri udgør selvrisikoen 10% af den fastsatte erstatning gældende for følgende lande: Andorra, Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Nordirland, Sverige,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.
Ved andre lande end ovennævnte, udgør selvrisikoen 40% af den fastsatte erstatning.
Selvrisiko udgør dog minimum den valgte selvrisiko, der fremgår af forsikringspolicen. Se endvidere pkt. 4.

1.5

Havari
Ved havari må motorcyklen ikke efterlades på offentlig vej. Ejer/bruger skal afvente at motorcyklen bliver afhentet
af DK Assistance, Falck, Dansk Autohjælp eller lignende.

1.6

Hvornår dækker forsikringen ikke?
Forsikringen dækker ikke i følgende tilfælde:
a) ved motorløb, bortset fra orienteringsløb, økonomiløb og rallyer (træf), der foregår i Danmark og udenfor afspærret bane. Det er forudsat, at løbet afholdes med tilladelse fra den relevante myndighed, og at de gældende
regler er overholdt.
b) Ved kørsel på afspærret område, bortset fra øvelseskørsel (glatføre-, manøvre- og skolekørsel), når øvelseskørslen foregår under anerkendt instruktion.
c) Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer.
Forsikringen dækker ikke skade som er en direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende handlinger,
terrorisme eller terrorlignede handlinger af enhver art uanset om der er tale om handlinger udført af
enkelte personer eller organisationer, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, med mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes de nævnte forhold
som nærmere eller fjernere årsag.
d) Tab eller destruktion af eller skade til enhver ejendom eller ethvert tab eller udgift til ethvert relateret tab og
enhver retslig erstatning eller berettiget tab, der direkte eller indirekte skyldes, er resultat af eller relateres til:
- ioniserende radioaktiv stråling eller forurening fra enhver bestrålede atomisk energi eller atomaffald fra forbrænding af atomenergi.
- Radioaktive, giftige, eksplosive eller andre livsfarlige egenskaber fra enhver atommontering eller atomkomponenter af sådanne montering.
e) I tilfælde hvor motorcyklen anvendes til kørsel af betalende passagerer eller er udlejet uafhængig af omstændighederne.
f) For at køre med flere passagerer end loven tillader. For at overskride fabrikantens anbefalede maksimum.
g) Ved transport af brandfarlige stoffer, sprængstoffer eller kemikalier der anvendes til andet end normal hjemlige
gerninger.
h) Ved race eller kørsel på racerbane bortset fra formålet er at få instruktioner hos certificeret instruktør, med
henblik på at forbedre ens kørefærdigheder.
i) Skade forvoldt, mens køretøjet blev ført af en person, der var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf.
forsikringsaftalelovens § 20.
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j) Skade, der er indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis, med mindre
det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed.
k) Skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj
m.v.)
l) Skade som følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning), eller forringelse af køretøjet
som følge af slitage, ridser, stenslag i lak o. lign.

2.

Ansvarsforsikring
(Gælder kun, hvis det fremgår af policen)
For ansvarsdækningen gælder desuden følgende betingelser:

2.1

Dækningsomfang
Ansvarsforsikringen omfatter
a) Ansvar for skader, der sker ved motorcyklens brug som køretøj, dog bortset fra hvad der er nævnt i punkt
1.6.
b) Personskader på passagerer og Dem selv, når De ikke er fører af motorcyklen. Udgifter til en evt. erstatningssag.
c) Nødvendige omkostninger og udgifter indtruffet i forbindelse med retssag der skyldes personskade eller tingskade til tredjepart.
Udgifterne skal dog altid aftales med Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,
Norge på forhånd.

2.2

Ansvarsdækningen omfatter ikke
a)
b)
c)
d)

2.3

skader på føreren af motorcyklen
skader på ting, der tilhører ejeren, brugeren eller føreren
skader på tilkoblet sidevogn, påhængsvogn og lignende.
ansvar for transporteret gods uden for Danmark, bortset
fra personlig rejsebagage

Selvrisiko ved ansvarsskade
Ved ansvarsskade
endvidere pkt. 4.

udgør

selvrisiko

den

valgte

selvrisiko,

der

fremgår

af

forsikringspolicen.

Se

Særlige betingelser
3.
3.1

I tilfælde af skade:
Afværgelse af skade
Det er Deres pligt at forsøge at afværge skader. Når der alligevel er sket en skade, skal den begrænses mest muligt. Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge har ret til at foretage skadebegrænsende foranstaltninger.

3.2

Anmeldelse til politiet
Tyveri, røveri og hærværk skal straks anmeldes til politiet. Hvis De ikke gør det, kan det påvirke opklaringen, og
det kan iflg. forsikringsaftaleloven få betydning for den erstatning, De kan få.

3.3

Skader i udlandet
Hvis motorcyklen stjæles i udlandet, skal tyveriet anmeldes både til politiet i udlandet og til politiet i Danmark.
Husk at få en kvittering ved anmeldelse til politiet i udlandet.
Hvis De har valgt kaskodækning, skal skader, der er omfattet af redningsforsikringen, anmeldes til SOS International A/S.

3.4

Anmeldelse af skade
Enhver skade skal straks anmeldes til Mondux Assurance Agentur A/S.

3.5

Erstatningskrav og reparationer
Aftaler om erstatningskrav og reparationer skal godkendes af Mondux Assurance Agentur A/S. Forsikringstager kan
dog lade mindre reparationer udføre straks, hvis kørslen ikke kan udsættes, og det er ulovligt at køre videre uden
at få motorcyklen repareret.
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4.

Selvrisiko

4.1

Hvad er selvrisiko?
Selvrisiko er den del af en skade, De selv skal betale. Selvrisikoens størrelse står på policen, og den kan opkræves
på samme måde som præmien. Hvis Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
har lagt et selvrisikobeløb ud, opkræver vi beløbet hos Dem.
Ved en kombineret ansvars- og kasko skade opkræves selvrisikoen kun én gang.

4.2

Der skal ikke betales selvrisiko ved følgende skader:

4.2.1 Skader hvor Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge skal betale erstatning til
føreren af et andet motorkøretøj for personskade efter færdselslovens §103 stk. 1, når den ansvar lige for det køretøj, der er forsikret i Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge, er uden skyld i
skaden efter færdselslovens §103 stk.2.
4.2.2 Skader, der er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis den pågældendes erstatningsansvar bortfalder efter reglerne
i lov om erstatningsansvar.
4.2.3 Skader, der erstattes i henhold til redningsforsikringen (”det røde kort”).
4.2.4 Skader, der sker, mens motorcyklen er overdraget til reparatør, forhandler e.l., medmindre den pågældende er
ansvarlig for skaden. I det tilfælde opkræves eller fradrages selvrisikobeløbet hos den pågældende.
4.2.5 Skader, der sker, efter at motorcyklen er overdraget til en ny ejer, i op til 3 uger efter ejerskiftet. Gjensidige
Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge opkræver selvrisikobeløbet hos den nye ejer.

4.3

Selvrisiko ved retshjælp
Hvis De har kaskodækning, har De også retshjælpsdækning. Selvrisikoen udgør 10%, dog minimum
kr. 2.500,- (ved 1. instans).

4.4

Selvrisiko, hvis føreren er under 25 år
Hvis præmien for forsikringen er beregnet ud fra, at den faste brugers alder er 25 år eller derover, og der sker en
skade, mens motorcyklen føres af en person under 25 år, skal der betales dobbelt selvrisiko svarende til minimum
kr. 10.000,-.
Dette gælder ikke, hvis det er den faste brugers ægtefælle eller samlever, der førte motorcyklen på skadetidspunktet, forudsat føreren specifikt er anført i policen som bruger/medejer.

5.

Regulering af præmietrin
Forsikringens præmietrin reguleres på den årlige fornyelsesdato efter følgende regler:

5.1

Hvis De har kørt skadefrit i et helt forsikrings år, rykker De til et billigere præmietrin.
Forsikringstageren kan dog maksimum tildeles anciennitet svarende til 7 år.

5.2

For hver ansvars- og /eller kaskoskade De har i løbet af et forsikringsår, stiger den årlige præmie med 30% frem til
afslutningen af efterfølgende hovedforfald.
Der rykkes ikke præmietrin tilbage ved følgende skader:

5.3

Skader, der er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis erstatningsansvar bortfalder efter §19 og §24 i Lov om erstatningsansvar.

5.4

Skader, hvor Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge skal betale personskade
erstatning til føreren af et andet motorkøretøj efter færdselslovens §103 stk. 1, når den ansvarlige for det køretøj,
der er forsikret i Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge, er uden skyld i skaden
efter færdselslovens §103 stk. 2

5.5

Skader, hvor udgifterne alene vedrører redningsforsikring i udlandet eller retshjælpsforsikringen.
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6.

Præmiebetaling
Præmien betales på de forfalds- eller ændringsdatoer, som fremgår af policen.
Mondux sender inden betalingsdatoen en opkrævning på præmien samt eventuelle gebyrer og afgifter til
staten. Hvis præmien ikke betales rettidigt, sendes en påmindelse med oplysning om konsekvensen af at
betale for sent. Mondux har ret til at opkræve ekspeditionsgebyr. Påkrav om betaling af præmie sendes til
den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal Mondux straks underrettes herom.
Mondux kan i øvrigt kræve gebyr for at udskrive dokumenter (fx policer) og for andre serviceydelser.
Betales senere præmier ikke efter 1. påkrav, der tidligst foretages på forfaldsdagen, sker der skriftlig
påmindelse om præmiebetaling med oplysning om retsvirkning af manglende præmiebetaling efter den i
påmindelsen anførte tidsfrist. En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter 1. påkrav. For så
vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter denne, bortfalder Selskabets erstatningspligt.
Selskabet er berettiget til sammen med præmien – og udover denne – at opkræve et administrationsgebyr.
Betales præmien ikke rettidigt, således at Selskabet må erindre om betaling, har Selskabet ret til at opkræve et gebyr.
Mondux Assurance Agentur A/S modtager provision for formidlingen og administrationen af denne forsikring. Ønskes provisionen oplyst, kan denne oplyses af Mondux på tlf. nr. 70 27 27 27.

7.

Genoptagelse efter manglende betaling
Hvis Ansvarsdækningen ophører på grund af præmierestance, sender Mondux Assurance Agentur A/S afmelding til
Digital Motorregister (DMR). Motorcyklens nummerplader vil herefter blive inddraget af politiet.
En ansvarsdækning, som er blevet slettet på grund af manglende betaling, kan først genoptages, når den manglende præmie er betalt.

8.

Regres

8.1

Fortsæt eller grov hensynsløshed ved ansvarsskader
Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge har regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er ansvarlig for en skade, og som har forvoldt den med fortsæt. Gjensidige Forsikring, dansk filial af
Gjensidige Forsikring ASA, Norge har også regres, når skaden er fremkaldt ved en uagtsomhed, der kan betegnes
som grov hensynsløshed.

8.2

Skader, der ikke er dækket af forsikringen
Hvis Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge har erstattet en skade, som ikke er
omfattet af forsikringen, kan vi kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt.

9.

Moms
Hvis forsikringstager er momsregistreret, gælder følgende:

9.1

Ved udbetaling af kontanterstatning bliver momsen trukket fra erstatningsbeløbet, hvis Deres virksomhed kan
trække momsen fra.

9.2

Ved udbetaling af erstatning til en modpart bliver momsen opkrævet hos Dem, hvis Deres virksomhed kan trække
momsen fra, og modparten ikke kan trække momsen fra.

9.3

Ved reparationer lægger Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge momsen ud
ved at betale for reparationen, men De skal betale Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring
ASA, Norge momsbeløbet tilbage.
Betalingsformen kan være den samme som den, der gælder for præmien, og beløbet forfalder straks.

10.

Indeksregulering af forsikringssummer og præmier
Præmien indeksreguleres hvert år på forsikringens første forfaldsdag i kalenderåret. Indeksreguleringen
sker på baggrund af det forrige års offentliggjorte summariske lønindeks for den private sektor, der offentliggøres af Danmarks Statistik.
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Hvis Danmarks Statistik ophører med at udgive nævnte lønindeks eller ændrer grundlaget for dets udregning, har Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ret til i stedet at indeksregulere efter et andet indeks fra Danmarks Statistik.
Selvrisikobeløb reguleres pr. 1. januar efter samme indeks som for præmien.
Erstatningsbeløb efter ansvarsdækningen bliver reguleret efter lov om Erstatningsansvar.
Selvrisiko på retshjælpsforsikringen indekseres ikke.

11. Ændring af risiko
De er forpligtet til at give os besked hurtigst muligt såfremt De eller den faste bruger:

11.1 Skifter bopæl
11.2 Anskaffer særligt udstyr, som ønskes medforsikret.
11.3 Ændrer anvendelsen af motorcyklen (På policen er angivet, hvilken anvendelse, der er oplyst om den forsikrede
motorcykel)

11.4 På anden måde ændrer risikoen eller erstatningsværdien.
idet præmie og betingelser i givet fald skal ændres efter den gældende tarif.

12.

Salg af motorcyklen
Hvis motorcyklen sælges, ophører forsikringen. Den dækker dog den nye ejer i op til 3 uger efter ejerskiftet, så
denne kan nå at få motorcyklen forsikret. De skal derfor straks give os besked om ejerskiftet.

13.

Overførsel af præmietrin til anden motorcykel
Hvis De anskaffer en anden motorcykel inden 2 år efter, at De har afhændet den forsikrede motorcykel, kan De få
overført Deres antal skadefri år fra den gamle forsikring til den nye. Den nye forsikring udstedes i øvrigt efter den
til enhver tid gældende tarif (præmie og betingelser).

14.

Afmelding hos DMR
Hvis De afmelder motorcyklen fra Digital Motorregistrering (DMR) ved at aflevere motorcyklens nummerplader, får
Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge automatisk besked om det og forsikringen ophører fra afmeldingsdatoen.

15.

Ophør og ændring

15.1 Motorcykelforsikringen er tegnet for etårige perioder og løber, indtil enten forsikringstager eller Mondux Assurance
Agentur A/S opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb.

15.2 Forsikringstager kan, mod et gebyr på kr. 50,-, vælge at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløb af en
kalendermåned. Såfremt forsikringen opsiges indenfor det første forsikringsår, udgør gebyret kr. 500,-.
Opsigelse og ændring i utide
Forsikringen kan opsiges og/eller ændres i utide af følgende årsager:

15.3 Efter enhver skade kan både forsikringstager og Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring
ASA, Norge ophæve forsikringen med 14 dages varsel.
15.4 Hvis Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge ændrer forsikringsbetingelser eller
tarif, kan vi fra enhver betalingsdato gennemføre ændringerne for denne forsikring med 14 dages varsel.
 en indeksregulering er ikke en ændring af tariffen.
 hvis der sker væsentlige ændringer i dækningen, vil De
blive fritstillet, så en fortsættelse af forsikringen kræver Deres accept.
 ved mindre væsentlige indskrænkninger og præmieændringer fortsætter forsikringen på de ændrede vilkår,
hvis præmien betales for den næste forsikringsperiode. Ellers bortfalder forsikringen.

15.5

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge kan ændre eller opsige forsikringens
dækning i udlandet med 14 dages varsel, uden at det får betydning for andre dele af forsikringen.

15.6 Ved salg af motorcyklen, se ovenfor i punkt 12.
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15.7 Hvis Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge finder forsikringsforløbet utilfredsstillende – f.eks. mange skader eller manglende præmiebetaling og af den grund opsiger forsikringen eller skærper
betingelserne, vil De blive registreret i Automobilforsikringsselskabernes fælles register over forsikringstagere,
som udgør en særlig risiko.
Hvis det sker, får De straks besked om registreringen og om mulighederne for at klage over den. Registreringen
sker med tilladelse fra Registertilsynet, som også har fastsat vilkårene.

16.

Stilstandsforsikring
Der kan tegnes stilstandsdækning under denne forsikring. I denne periode må motorcyklen ikke benyttes som køretøj, idet den lovpligtige ansvarsforsikring er ude af kraft i stilstandsperioden. I stilstandsperioden er der endvidere kun dækning for brand og tyveri, på den godkendte adresse (aflåst garage).

17.

Hvis du er utilfreds med selskabet

17.1

Kontakt til selskabet
Hvis du er uenig i vores skadebehandling, afgørelser, policeudstedelse, præmieopkrævning eller andet, så
prøv i første omgang at kontakte den person eller den afdeling, der har behandlet din sag. Kan vi løse sagen på den måde, vil det være nemmest og hurtigst for både dig og os.

17.2

Klageansvarlig enhed
Er du – efter at have drøftet problemet med os – fortsat ikke enig, kan du klage til vores klageansvarlige
enhed på e-mail eller brev. Du kan skrive til:
klage@mondux.dk
eller
Gjensidige Forsikring
Att.: Den klageansvarlige enhed
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV

17.3

Ankenævnet for forsikring
Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du derefter mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. +45 33 15 89 00 (kl. 10-13)
Du skal indsende klagen til Ankenævnet på et specielt skema. Samtidig betaler du et gebyr til Ankenævnet. Klageskemaet kan du få hos os eller Ankenævnet eller hente på Ankenævnets hjemmeside
www.ankeforsikring.dk.
Du har også mulighed for at klage til Ankenævnet online via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside www.forbrug.dk.

19.

Retshjælp
Hvis der er tegnet kaskoforsikring omfatter denne tillige retshjælpsforsikring for motorcyklen. De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan rekvireres hos selskabet. Som hovedregel dækker denne
forsikring ikke erhvervsvirksomheder.
Retshjælpsdækningen erstatter omkostninger i forbindelse med private retstvister, hvor forsikringstager
er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af den forsikrede motorcykel.
Det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen.
Forsikringen dækker med indtil kr. 125.000 (indekseres ikke). Selvrisiko udgør 10% dog minimum kr. 2.500
(indeksreguleres ikke).
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Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko.

20.

Lovvalg og sprog
For forsikringen gælder dansk lovgivning. Tvister afgøres ved dansk domstol.
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