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Motorcykelforsikring 
 Dokument med oplysninger om forsikringsproduktet 
 
 Selskab: Lokal Forsikring G/S     FT-nr. : 50099 Produkt : Motorcykelforsikring  
  
 

Dette faktaark giver dig et generelt overblik over forsikringen. Hvis du ønsker at få alle detaljer, finder du 
forsikringsbetingelserne for motorcykel på www.lokal.dk. Vælger du at oprette forsikringen, får du en police. Det vil af policen 
fremgå hvilke dækninger, selvrisici og summer, der gælder. 

Hvilken form for forsikring er der tale om? 
Din motorcykelforsikring indeholder den lovpligtige ansvarsforsikring, da der i Danmark er forsikringspligt på alle motordrevne 
køretøjer. Dette er for at sikre dig imod det ansvar, man kan ifalde ved kørsel af motorcykel, det gælder både skader forvoldt på 
andre personer og på deres ting. Med en kaskodækning vil også skader på motorcyklen blive dækket. En kaskoforsikring er en 
all-risk forsikring, der dækker alle skader på motorcyklen, som ikke er undtaget i forsikringsbetingelserne.  
 

 

Hvad dækker den? 
 
ü Ansvarsforsikring 

Ansvarsforsikringen dækker: 

- Personskade på passagerer og andre personer 
- Skader forvoldt på andres ting 

 

TILVALG 

ü Kaskoforsikring 

Kaskoforsikringen dækker enhver skade på 
motorcyklen samt tab af denne ved tyveri og røveri. 

Kaskoforsikringen omfatter også: 

- Redningshjælp i udlandet (rødt kort) 
- Retshjælp 

 

ü Vinterkørsel 
ü Autohjælp via SOS Dansk Autohjælp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad dækker den ikke? 
 
Her er nogle eksempler på, hvad forsikringen     
ikke dækker: 
 

 
û Ansvarsforsikring 

Ansvarsforsikringen dækker ikke: 

- Skader på førerens person 
- Skader på førerens, brugerens og 

forsikringstagerens ting og ejendom 

 

TILVALG 

û Kaskoforsikring 

Kaskoforsikringen dækker ikke: 

- Skader der er sket med forsæt eller grov 
uagtsomhed 

- Skader sket under spirituskørsel eller 
narkotikakørsel 

- Fabrikations- og konstruktionsfejl 
- Skader der opstår i motorcyklens mekaniske dele 
- Skader ved kørsel uden vand eller olie 
- Skader, hvor føreren kører uden lovbefalet 

kørekort 
- Tyveri af eller fra ulåste motorcykler 

 

 

 

Er der nogen begrænsninger  
af dækningen? 

 
! Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de 

summer, som er fastsat i Færdselsloven. 
! Der kan gælde en selvrisiko, som er 

egenbetaling af skader. 
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Hvor er jeg dækket? 
 
ü Forsikringen dækker Europa samt i de lande udenfor Europa, der er tilsluttet Grøntkort-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 samtykke til, at Lokal Forsikring G/S må registrere, udveksle og behandle dine oplysninger, så vi kan 

administrere forsikringen. 

- Du skal give os korrekte oplysninger om motorcyklen, når du opretter forsikringen. 

- Du skal kontakte os, hvis oplysningerne i policen er forkerte. 

- Du skal betale din forsikring til tiden. 

- Du skal give os besked, hvis der foretages risikofyldte ændringer af motorcyklen. 

- I skadestilfælde er du forpligtet til, så vidt muligt, at afværge eller begrænse skaden. 

- Hvis du får en skade, skal du straks anmelde det til Lokal Forsikring G/S, samtidigt skal du give Lokal Forsikring G/S 
de oplysninger, der er nødvendige for at behandle skaden. 

- Du skal også anmelde tyveri, røveri og hærværk til politiet. 

 

 

Hvornår og hvordan betaler jeg? 
 

Forsikringen betales forud og første betaling skal ske ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte 
forfaldsdage, som kan være aftalt til at være pr. måned, kvartal, halvår eller år.  

Præmien betales via betalingsservice eller indbetalingskort. 

Skadesforsikringsafgift og andre lovbestemte afgifter/gebyrer opkræves sammen med præmien. 

 

 

Hvornår starter og slutter dækningen? 
 

Dækningen starter fra det tidspunkt, der fremgår af policen, og løber indtil den opsiges skriftligt af dig eller os.  

 

 

Hvordan opsiger jeg aftalen? 
 

Du kan opsige dine forsikringer gratis én gang om året en måned inden forsikringens årsdag (hovedforfald).  

Resten af året kan du opsige dine forsikringer med løbende måned plus en måneds varsel mod at betale et gebyr. 

Opsiger du en forsikring indenfor det første år, opkræver vi et forhøjet gebyr. 

Sælger du motorcyklen, kan du opsige forsikringen uden opsigelsesgebyr fra den dato, hvor den nye ejer overtager 
motorcyklen. 

Du har gratis fortrydelsesret, 14 dage efter du har modtaget din police. 

Efter enhver anmeldt skade og i indtil 14 dage efter erstatningens udbetaling eller afvisning af skaden, er såvel 
forsikringstageren som selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 

Du kan læse mere om vores gebyrer på www.lokal.dk. 

 

 

 


