Honda motorcykelförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Svedea AB, org nr 556786-1678, Sverige. Produkt: Honda motorcykelförsäkring
Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbrevet och förköpsinformation tillsammans med
de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen är framtagen för dig som äger eller ska köpa en Honda-motorcykel.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

TRAFIKFÖRSÄKRING
Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare,
passagerare och utomstående vid en trafikolycka samt
skador på annans egendom som du orsakar med din
motorcykel. Dessutom ersätter försäkringen skadad
skyddsutrustning.

TRAFIKFÖRSÄKRING

HALVFÖRSÄKRING
Brand
Du kan få ersättning om din motorcykel skadas
genom brand, blixtnedslag eller explosion.
Försäkringen gäller även för skada som uppstår på
grund av kortslutning i elektriska kablar.
Glas
Försäkringen gäller vid skador på vindruta,
vindavvisare och kåpglas. Dessutom ersätts skada
på glaset till strålkastaren om det genombrutits.
Allrisk
Försäkringen ersätter: förlust eller skada på
personlig egendom, feltankning, borttappad
nyckel. Händelsen ska ha inträffat under färd, eller
i direkt anslutning till färd, med den försäkrade
motorcykeln;
Stöld
Stöldförsäkringen ger ersättning om din mc blir
stulen eller skadad vid stöldförsök. Försäkringen
omfattar även utrustning och tillbehör till mc:n.
Om din mc inte återfinns får du ersättning 15
dagar efter att du gjort anmälan till oss och
polisen.
Stillestånd:
Stilleståndsersättning vid ersättningsbar brand-,
stöld-, maskin- och vagnskada betalas med 100
kr per dygn för den tid motorcykeln befunnit sig
på verkstad. Ersättningen lämnas under maximalt
25 dagar och gäller för reparationer som sker på
auktoriserad verkstad under perioden 1 april till 30
september.

Skador som uppstått vid tävling, träning,
uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat
tävlingsområde, såvida det inte är en utbildning
godkänd av Svedea.
Skador som på din egen motorcykel och heller inte
för skada på egendom som transporteras i eller på
den egna motorcykeln.
HALVFÖRSÄKRING
Brand
Du får inte erättning för skada:
På motor, ljuddämpare, katalysator, däck eller
slangar genom explosion i dessa.
Undantag för glas
Du får ingen ersättning om skadan inte är plötslig
och oförutsedd
Undantag för Allrisk
Allriskförsäkringen gäller inte för skada som ersätts
under annat moment i försäkringen, även om du
saknar det skyddet i din egen försäkring.
Undantag för stöld
Försäkringen gäller inte om någon som tillhör
ditt hushåll, eller någon annan som har tillgång
till motorcykeln tar den utan lov, ej heller vid
bedrägeri och förskingringsbrott.
Undantag för stillestånd
Ersättning lämnas inte om skada sker 1 oktober
till 31 mars. Gäller endast vid ersättningsbar skada
och under den tid motorcykeln varit på verkstad.
Max ersättningstid är 25 dagar.
Undantag för maskinskada
Ersättning utgår inte om leverantör eller annan
ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande, ej
heller vid fabrikations, konstruktionsfel, slitage,
felaktig reparation, köld, väta eller korrosion. Om
komponenter som avviker från motorcykelns
seriemässiga utförande används, tex trimning.
Undantag för räddning
Kostnad för bärgning från bostad till verkstad.

Maskinskada
Maskinförsäkringen gäller för plötslig och
oförutsedd skada som direkt påverkar
motorcykelns funktion. Försäkringen gäller för
serietillverkad motorcykel som är högst sex år
gammal räknat från motorcykelns första datum i
trafik och som körts högst 6 000 mil.
Räddning
Försäkringen ersätter kostnader för transport av
personer och motorcykel om du råkar ut för en
olycka eller drabbas av driftstopp.
Rättsskydd
Du kan få ersättning för advokat- och
rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå vid
till exempel köp och försäljning av motorcykeln.
HELFÖRSÄKRING
I helförsäkringen ingår allt som ingår i halvförsäkringen
samt momentet Vagnskada:
Vagnskada
Du kan få ersättning för skador på motorcykeln
som uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse
eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen
gäller även när motorcykeln transporteras på släp.
TILLÄGGSFÖRSÄKRING (XL-TILLÄGG)
XL tillägget ger dig räddnings- och
bärgningsassistans dygnet runt, utan att du
behöver betala självrisk. I vårt XL-tillägg ingår
också en kris- och olycksfallsförsäkring, dessutom
höjs maxersättningen för motorcykelns tillbehör
och utrustning till 80 000 kr. Dessutom förlänger
XL hyrbilsersättningen med 14 dagar, till totalt 21
dagar. I kombination med helförsäkring ger XL även
självriskeliminering på vagnskada vid djurkollision.

Undantag för rättsskydd
Mål där det omtvistade värdet understiger 50
procent av ett prisbasbelopp, där bestridande av
krav inte kan visas med övervägande sannolikhet,
mål som har samband med ekonomiska åtgärder
som för en privatperson är av ovanlig art eller
omfattning.
HELFÖRSÄKRING
Undantag för vagnskada
Du får inte ersättning konstruktions, fabrikations
eller materialfel om detta orsakat skadan
Försäkringen gäller inte heller för skador orsakade
av köld, väta eller korrosion.
UNDANTAG FÖR TILLÄGGSFÖRSÄKRING (XLTILLÄGG)
Extra ersättning för olycksfall och dödsfall gäller
inte om motorcykeln är utlånad till någon annan än
försäkringstagarens make/maka/sambo/registrerad
partner.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Försäkringen gäller inte för skada:
Om motorcykeln hyrts ut eller lånats ut mot
betalning, om den används i yrkesmässig trafik
eller inom näringsverksamhet, om du inte har det
ekonomiska intresset och är den huvudsakliga
brukaren, vid tävling, träning, uppvisning
hastighetskörning eller likande ändamål, om
man vid övningskörning inte uppfyller kraven
för tillåten övningskörning, om du är straffbart
påverkad av alkohol, medicin eller annat
berusningsmedel, om du med uppsåt eller grov
vårdslöshet orsakar skadan, om skadan ska ersättas
enligt lag, garanti eller annat åtagande.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i de flesta länder i Europa och i ett antal icke-europeiska länder vid Medelhavet. En fullständig lista finns
på Svedeas hemsida, www.svedea.se

Vilka är mina skyldigheter?
Du som försäkringstagare måste lämna korrekta upgifter och upplysningar som kan ha betydelse för Svedea vid tecknandet
av försäkringen. Om något förhållande som påverkar din försäkrade egendom ändras, måste du snarast möjligt meddela oss
detta. Förhållanden som innebär en riskökning, kan vid underlåtenhet att meddela dem, innebära att din ersättning sätts ned
eller att du blir helt utan ersättning vid inträffad skada. Om du inte följer aktsamhetskraven kan din ersättning minska eller helt
utebli. Aktsamhetskrav framgår av de fullständiga villkoren som finns på www.svedea.se

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas inom 14 dagar från den dag du tecknar försäkringen. Du väljer själv om du vill betala per helår, halvår eller
månad. Vid uppdelad betalning tillkommer en avgift. Du kan betala via pappersfaktura eller e-faktura. Om du betalar med
pappersfaktura tillkommer det en fakturaavgift på 29 kr.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av försäkringsbrevet. Avtalstiden är normalt ett år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan ringa eller mejla och säga upp avtalet när som helst. Försäkringen upphör då att gälla vid försäkringstidens utgång.
Avtalet kan även avslutas om ditt försäkringsbehov upphör, till exempel vid flytt.

