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Dette produktark indeholder kun en oversigt over indholdet i GF’s Motorcykelforsikring. Du kan læse mere om forsikringen og finde
de fuldstændige betingelser på GF’s hjemmeside www.gfforsikring.dk eller ved at kontakte GF Forsikring på tlf. 70 13 80 80 eller på
mail gf@gfforsikring.dk. Opretter du forsikringen, sender vi dig de samlede betingelser og din police, som udgør aftalen mellem os.
Har du allerede en motorcykelforsikring hos GF Forsikring, så finder du dine betingelser på Mit GF.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Motorcykelforsikringen er en forsikring, der dækker skader på selve motorcyklen og de skader du kan forvolde med den på andre
personer eller deres ting. Du kan se det fulde overblik over, hvilke dækninger din Motorcykelforsikring kan bestå af nedenfor. Vær
opmærksom på, at ansvarsdækningen er lovpligtig.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Her vises alle de dækninger, du kan vælge
imellem. Det vil fremgå af dit tilbud eller din
police, hvilke der indgår i din forsikring.

Her vises nogle eksempler på ting, der ikke er
omfattet af din motorcykelforsikring. Listen er ikke
udtømmende, så det fulde overblik over, hvilke ting
der ikke er omfattet, finder du i
forsikringsbetingelserne.
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Ansvar
Kasko uden vinterdækning
•
Retshjælp
Kasko med vinterdækning
•
Retshjælp




Udstyr der ikke er fastmonteret, dvs. At det ikke
kan fjernes uden brug af værktøj.
Tab eller tyveri af brændstof.

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Her vises nogle eksempler på skader, som ikke er dækket på din trailerforsikring. Listen er ikke udtømmende, så det
fulde overblik over, hvilke skader der ikke er dækket, finder du i forsikringsbetingelserne.
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Skader der opstår i perioden 1. december til 29 februar, med mindre der er tale om brand, eksplosion, kortslutning,
lynnedslag, røveri, tyveri og hærværk, eller at der er købt Kasko med vinterdækning.
Skade der sker, når motorcyklen er udlejet.
Skade sket mens motorcyklen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet kørekort.

Hvor er jeg dækket?
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Ansvarsforsikringen dækker i Danmark og i de lande, der er tilsluttet grøntkortordningen.
Kaskoforsikringen dækker i Danmark og i de lande, hvor SOS-redningsforsikringen (Det røde kort) dækker.

Der kan gælde særlige regler for de enkelte dækninger, som du finder i forsikringsbetingelserne

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Du skal give de korrekte oplysninger når forsikringen oprettes.
Du skal betale den opkrævede præmien rettidigt.
Du skal anmelde en skade hurtigst muligt.
Ved skade skal du straks forsøge at begrænse omfanget af skaden.
Du skal anmelde tyveri, røveri, overfald og hærværk til politiet hurtigst muligt.
Du skal give GF Forsikring besked om ændringer i risikoen i forhold til policen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan betale for din forsikring årligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt, og du kan betale via indbetalingskort eller
Betalingsservice. Det fremgår af din police, hvor ofte du har valgt at betale. Betalingen for forsikringen opkræves i
henhold til den betalingsfrist, der er noteret på din opkrævning.

Hvornår starter og slutter dækningen?
Forsikringen dækker fra den dato, der fremgår af policen, og gælder for etårige perioder. Efter den etårige periode
fornys policen for en ny etårig periode. Policen fornyes ikke, hvis den er blevet opsagt inden da, eller at bilen er blevet
afmeldt i det digitale motorregister, medmindre andet er aftalt med GF Forsikring.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Forsikringen kan opsiges skriftligt med mindst én måneds varsel til den første i en måned. Opsiges der til en anden
dato end hovedforfaldsdatoen kan vi opkræve et gebyr for dette.
Vælger du at opsige din police indenfor det første år, kan vi opkræve dig et yderligere gebyr.
Gebyrerne kan du se på www.gfforsikring.dk
Efter enhver anmeldt skade har du ret til at opsige forsikringen med 14 dages varsel indtil en måned efter skadens
afslutning.

