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Dette dokument giver et hurtigt overblik over hvad forsikringen omfatter, og må ikke forveksles med police og
forsikringsbetingelser. Forsikringsbetingelserne kan findes på Thisted Forsikrings hjemmeside www.thistedforsikring.dk.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Veterankøretøjsforsikringen består af en tingskadeforsikring/kaskoforsikring og en lovpligtig ansvarsforsikring.
Ansvarsforsikringen dækker skader på andre menneskers person og ting når veterankøretøjet er i brug som køretøj.
Tingskadeforsikringen dækker beskadigelse af din motorcykel. Derudover er der mulighed for at tegne en lang række
tillægsforsikringer der dog ikke alle fremgår af dette dokument.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Ansvarsforsikring
 Dækker berettigede erstatningskrav.
 Dækker udgifter til uberettigede
erstatningskrav.

Ansvarsforsikring
 Skade på føreren af veterankøretøjet i
uheldsøjeblikket.
 Skade på ting eller ejendom tilhørende
dig, føreren og jeres husstand og
virksomheder.
 Skade på dyr eller ting der transporteres
med eller ved hjælp af bilen.

Forsikrede sum:
Vi dækker med op til 24 mio. kr. (2018)
hvis dit køretøj gør skade på ting, og
med op til 121 mio. kr. (2018) hvis det
skader andre mennesker. Det gælder
også hvis dine passagerer kommer til
skade.
Kaskoforsikring
 Dækker skade på dit veterankøretøj
blandt andet som følge af brand,
hærværk, færdselsuheld.
 Dækker tyveri af dit veterankøretøj.
 Redningshjælp for køretøjer over 30 år.
Krisehjælp
 Dækker udgifter til psykologisk
krisehjælp til dig og din husstand.
Retshjælpsforsikring
 Dækker omkostninger til visse private
retstvister.

Kaskoforsikring
 Skade der er forvoldt med vilje eller ved
grov uagtsomhed.
 Skade ved kørsel forårsaget af en person
uden lovbefalet førerbevis eller lignende.
 Skade som følge af fabrikations- eller
konstruktionsfejl.
 Skade som følge af mangelfuld
vedligeholdelse.
 Tab eller tyveri af brændstof.
 Redningshjælp hvis der er tegnet et
særskilt abonnement på køretøjet.

Er der nogen begrænsninger af
dækningen?

!

I forbindelse med din
erstatningsvurdering/opgørelse kan der
for visse genstande/områder være
særlige erstatningsregler – se nærmere i
dine forsikringsbetingelser.

Hvor er jeg dækket?



I Europa og i de lande uden for Europa der er tilsluttet grønt kort-ordningen.

Hvilke forpligtelser har jeg?

-

Ved tegning af forsikringen skal du give os sandfærdige oplysninger om dig selv og dine tidligere
forsikringsforhold, herunder om skader og eventuelle skærpede vilkår.
Mens forsikringen løber, er det vigtigt at du fortæller os hvis der sker ændringer i de oplysninger der
fremgår af din police.
I tilfælde af skade er det vigtigt at du giver os fyldestgørende og sandfærdige oplysninger om
hændelsesforløbet så vi kan afgøre om skaden er omfattet af forsikringen.

Hvornår og hvordan betaler jeg?

-

Forsikringen betales forud i danske kroner.
Forsikringen kan betales helårligt, halvårligt, kvartårligt eller månedligt. For månedlig betaling er der
visse forudsætninger, der skal være opfyldt.
Forsikringen kan betales ved indbetaling til Betalingsservice, ved bankoverførsel eller ved brug af
girokort som vi fremsender.
Forsikringen skal betales senest den dato der fremgår af præmieopkrævningen, eller den dato der
fremgår af oversigten fra Betalingsservice.

Hvornår starter og slutter dækningen?

-

Forsikringen træder i kraft den dag du ønsker at forsikringen skal gælde fra.
Forsikringen træder dog tidligst i kraft den dag Thisted Forsikring har accepteret forsikringen.
Forsikringen er årlig og fornys automatisk indtil den opsiges skriftligt enten af dig eller af Thisted
Forsikring.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

-

Forsikringen skal opsiges skriftligt med én måneds varsel til forsikringens hovedforfaldsdato.
Hvis du fortryder at du har tegnet forsikringen, kan du opsige forsikringen indtil 14 dage efter at
forsikringen er trådt i kraft, eller du har modtaget vilkårene for forsikringen (den seneste dato af de to
datoer).
Forsikringen kan også opsiges med én måneds varsel til udgangen af en måned. Det koster et gebyr
der fremgår af Thisted Forsikrings hjemmeside.
Forsikringen kan opsiges med 14 dages varsel efter en skades udbetaling eller ved afvisning af en
skade.
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