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Information 
 
Denne gratis forsikring er udarbejdet i samarbejde med den danske cykelproducent HF Christiansen 
www.hfchristiansen.dk    

Aftalegrundlag 
 
Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. 
 
Disse forsikringsbetingelser, og den bekræftelse du har modtaget, udgør vilkårene for den aftale, der gælder mellem dig 
og GF Forsikring. 

Indhold 
 
Cykelsikring  
 
Ordforklaring 
Ord der i betingelserne er markeret med *, er nærmere beskrevet i ordforklaringen. 
Ordforklaringen findes bagerst i betingelserne. 
 
Fortrydelsesret 
Efter forsikringsaftalelovens §34i har forsikringstager* fortrydelsesret, oplysninger om fortrydelsesret fremgår af den 
bekræftelse du har modtaget. 
 
 
 
 
  

http://www.hfchristiansen.dk/
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Generelle betingelser 
1. Hvem er dækket af forsikringen 

1.1  Cyklens ejer 
 

Forsikringstager*, som ejer cyklen/el-cyklen og som har tilmeldt sig rettidigt på 
www.gfforsikring.dk/gratiscykelsikring er dækket af forsikringen. 

 
1.2  Dækning forudsætter, at forsikringstager* har foretaget tilmelding på www.gfforsikring.dk/gratiscykelsikring 

senest 14 dage fra cyklens købsdato*.  
  
  

2. Hvor dækker forsikringen 

2.1  Cykelsikring dækker i Danmark. 
 

Cykelsikring 

3. Hvilken cykel er omfattet 

Cykelsikring dækker den nye cykel/el-cykel, som forsikringstager* har købt hos en cykelhandler i Danmark, 
der sælger nye cykler fra den danske cykelproducent HF Christiansen www.hfchristiansen.dk    

 
 

4. Hvilke skader er dækket 

 
4.1   Udgifter til betaling af selvrisiko, når skaden på cyklen er dækket af forsikringstagers* egen 

indboforsikring, og når forsikringstager* i den forbindelse skal betale selvrisiko til eget 
indboforsikringsselskab.  

 
  Udgifter til selvrisiko dækkes også, hvis forsikringstager* har indboforsikring i GF Forsikring i forvejen. 
 
  Udgifter til selvrisiko erstattes maksimalt med 2.500 kr. pr. skadehændelse.  
 
4.2   Pludselig* skade i forbindelse med færdselsuheld* og hærværk*. Skader erstattes maksimalt med 

15.000 kr. pr. skadehændelse. 
 
 
4.3  Forsikringen dækker ikke 
 
4.3.1   Skader, som er dækket af forsikringstagers* egen indboforsikring.  
  Udgifter til betaling af eventuel selvrisiko er dog dækket i den forbindelse – se punkt 4.1. 
 
4.3.2   Skader, der alene består af ridser og skrammer, uanset at der samtidig er sket anden 

dækningsberettiget skade på cyklen. 
 
4.3.3   Skader, der alene består i kosmetiske* skader, uanset at der samtidig er sket anden dækningsberettiget 

skade på cyklen. 
 
4.3.4 Skader, der er dækket af garanti- og serviceordninger eller reklamationsret i henhold til Købeloven. 
 
4.3.5   Skader, som skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering eller skader sket under reparation. 
  

http://www.gfforsikring.dk/gratiscykelsikring
http://www.gfforsikring.dk/gratiscykelsikring
http://www.hfchristiansen.dk/
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4.3.6  Skader forvoldt med forsæt*, ved grov uagtsomhed eller ved kørsel i spiritus-, medicin- eller 

narkotikapåvirket tilstand. 
 
4.3.7 Løse cykeldele.  
 
 
4.4 Selvrisiko 
 
4.4.1   Der gælder ingen selvrisiko for skader omfattet af cykelsikring.  
 
  

5. Erstatning 

5.1  Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før 
skaden fandt sted. 

 
 GF Forsikring kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet: 
 

• Reparation, jf. punkt 5.1.1. 
• Værdiforringelse, jf. punkt 5.1.2. 
• Genlevering, jf. punkt 5.1.3. 
• Kontanterstatning, jf. punkt 5.1.4. 

 
5.1.1   Reparation 

GF Forsikring betaler, hvad det koster at lade den ødelagte cykel reparere, for derved at sætte den i 
væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstås, at cyklen ikke 
nødvendigvis er, som før skaden skete, men at den i sin ydelse, anvendelse og udseende i al 
væsentlighed er som før skaden. Udgiften til reparation kan ikke overstige værdien af det skaderamte 
opgjort efter reglerne for kontanterstatning eller genlevering. 

 
5.1.2   Værdiforringelse 

 I stedet for, eller i forbindelse med, reparation kan GF Forsikring også betale for værdiforringelse, hvis 
cyklen efter reparation er blevet mindre værd. Værdiforringelsen bliver udregnet som forskellen mellem 
værdien af cyklen uden skade og værdien efter reparation.  

 
5.1.3   Genlevering 

 GF Forsikring kan vælge at fremskaffe eller levere en ny cykel, som er identisk med den, der er 
beskadiget, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. 

 
Kan en identisk cykel ikke fremskaffes, kan GF Forsikring vælge at levere en cykel, som i værdi, kvalitet, 
ydelse, anvendelse og udseende i al væsentlighed svarer til den cykel, som skal erstattes. Der behøver 
ikke at være tale om en cykel af samme fabrikat eller mærke.  

 
5.1.3.1   Ønsker sikrede ikke genlevering, betaler GF Forsikring kontanterstatning svarende til den pris, GF 

Forsikring skal betale for cyklen hos den eller de leverandører, GF Forsikring har anvist. 
 
5.1.4   Kontanterstatning 
 
  Kontanterstatningen opgøres således: 
 
 
  Nyværdierstatning* 

Cykler, der er indkøbt som nye, og som i øvrigt var ubeskadigede før den anmeldte skade, erstattes med 
genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny cykel.   
 
Ved tilsvarende ny cykel forstås en cykel, som i værdi, kvalitet, ydelse, anvendelse og udseende i al 
væsentlighed svarer til den, som skal erstattes. Der behøver ikke at være tale om en cykel af samme 
fabrikat eller mærke. 
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5.1.5  Underforsikring 
Der gøres ikke underforsikring gældende. 

 
 
5.1.6  Dokumentation  

For at få erstatning må man kunne dokumentere, at man har haft den beskadigede cykel, og at alder og 
genanskaffelsespriserne er som anført i skadesanmeldelsen.  
 
Dette skal gøres ved, at man sammen med anmeldelsen indsender kvitteringer/regninger for købet eller 
købekontrakt. 

 
I egen interesse bør forsikringstageren* derfor gemme købskvittering for den nye cykel. Alternativt kan 
dokumentation fremskaffes hos cykelhandleren. 
Kan man ikke dokumentere sit krav, risikerer man, at GF Forsikring kan afvise kravet. 

 
Udgifter til selvrisiko i forbindelse med skader på cyklen, som er dækket af egen indboforsikring, skal 
dokumenteres ved at fremsende kopi af selvrisikoopkrævningen fra eget indboforsikringsselskab. 

 
 

Fællesbetingelser 

6. Betaling af pris, afgifter og gebyrer 

6.1  Forsikringen er gratis, hvorfor der ikke forekommer opkrævning af forsikringen og ej heller opkrævning af 
afgifter eller af gebyrer. 

 

7. Forsikringens varighed* og opsigelse 

7.1  Forsikringen gælder i 3 måneder fra cyklens købsdato* forudsat, at forsikringstager* senest 14 dage fra 
købsdato* har foretaget tilmelding på www.gfforsikring.dk/gratiscykelsikring 

 
7.2  Forsikringen ophører automatisk dagen efter, at der er gået 3 måneder fra cyklens købsdato*. 
 

8. Anmeldelse af skade 

8.1  Enhver skade skal straks anmeldes til GF Forsikring. 
 
8.2  Hærværk* skal desuden straks anmeldes til politiet.  
 
8.3  Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan få betydning for GF Forsikrings 

erstatningsforpligtelse, jf. forsikringsaftalelovens regler herom. 
 

9. Forsikring i andet selskab 

Er der købt forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at 
dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring også er købt i andet selskab, gælder samme 
forbehold også denne forsikring. Det betyder, at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 

  

http://www.gfforsikring.dk/gratiscykelsikring
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10. Krig, naturkatastrofer, oversvømmelse og atomskader 

 Forsikringen dækker ikke skader som direkte eller indirekte følge af: 
 
10.1  Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. 
  
10.2  Naturkatastrofer i Danmark. 
  
10.3  Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. 
 
10.4  Oversvømmelse 
 
 Oversvømmelse fra hav, fjord, sø, og vandløb. 

11. Klagemuligheder 

Er der opstået uenighed mellem forsikringstager* og GF Forsikring om forsikringsforholdet, skal sikrede i 
første omgang rette henvendelse til den sagsbehandler eller den afdeling, der har behandlet sagen.  

 Nærmere oplysninger herom kan ses på GF Forsikrings hjemmeside www.gfforsikring.dk 
  
Giver henvendelsen ikke et tilfredsstillende resultat, har sikrede følgende muligheder. 

 
11.1  Kvalitetsafdeling/klageansvarlig 
 

Hvis sikrede ikke er tilfreds med resultatet, kan der klages til kvalitetsafdelingen med henblik på at få 
revurderet sagen. Kvalitetsafdelingen varetager funktionen som klageansvarlig. 

 
GF Forsikring a/s 
Att. Kvalitetsafdelingen 
Jernbanevej 65 
5210 Odense NV 
E-mail: kvalitetsafdeling@gfforsikring.dk 

  

http://www.gfforsikring.dk/
mailto:kvalitetsafdeling@gfforsikring.dk
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11.2  Ankenævnet for Forsikring 
 
 Fører en fornyet skriftlig henvendelse til GF Forsikring ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: 
 

Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2, 1. sal, 
1572 København V 
Telefon 33 15 89 00 – kl. 10-13. 
www.ankeforsikring.dk 

 
 Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås hos: 
 

• GF Forsikrings skadeafdeling. 
• Ankenævnets sekretariat. 
• Forsikringsoplysningen. 

 
Ankenævnet for Forsikring opkræver et gebyr, der tilbagebetales, hvis sikrede får helt eller delvist medhold i 
klagen. 

 
Klage til Ankenævnet har ikke opsættende virkning for eventuel betaling af fx selvrisiko og/eller ændret pris for 
forsikringen. 

 
Hvis uenighed om forsikringsaftalen indbringes for retten afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole 
og efter retsplejelovens regler om værneting. 

 
 
 
 
 
 
 

Odense, den 9. oktober 2017. 

http://www.ankeforsikring.dk/
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Ordforklaring 
Forklarer de ord i betingelserne, der er markeret med * 

 
Forsikringens varighed 
Dækningsperioden på 3 måneder fra cyklens købsdato opgøres i kalenderdage. Forsikringen dækker i 3 måneder fra 
købsdato og ophører automatisk dagen efter, at der, ifølge kalenderen, er gået 3 måneder fra cyklens købsdato. 
 
Forsikringstager 
Er den person, der ejer cyklen/el-cyklen og som har tilmeldt sig på www.gfforsikring.dk/gratiscykelcykring 
 
Færdselsuheld 
Færdselsuheld er uheld, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning).  
 
Som trafikmiddel anses:  
- Motordrevne køretøjer omfattet af færdselsloven (fx biler, knallerter, motorcykler og traktorer).  
- Tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer.  
- To- og trehjulede cykler med stelnr.  
- Hestevogne.  
- Øvrige offentlige trafikmidler.  
- Invalidekøretøjer.  
 
Hærværk 
Hærværk er skader på cyklen, som tredjemand har forvoldt med vilje og i ond hensigt. 
 
Kosmetiske skader 
Er skader som kun har indvirkning på cyklens udseende, og som er uden betydning for, at det er forsvarligt at bruge 
cyklen. Kosmetiske skader kan fx være beskadigelse af cyklens stel i form af afskalninger i lakken eller lignende. 
 
Købsdato 
Er den dato som fremgår af købskvitteringen for cyklen. 
 
Nyværdierstatning 
Defineres som købsprisen, på skadetidspunktet, for en ny cykel magen til den beskadigede. 
 
Pludselig skade 
Ved pludselig skade forstås en skade, hvor årsagen og skadevirkningen er sket pludselig og uventet. Årsag og virkning 
skal dermed ske samtidigt, og ikke over et tidsrum. 
 

http://www.gfforsikring.dk/gratiscykelcykring
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