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Det er lovpligtigt at tegne en ansvarsforsikring på 
sin motorcykel.

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du kommer til 
at lave skade på andre eller andres ting. Derimod 
dækker den ikke skader på din egen motorcykel.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen dækker skader på din egen 
motorcykel. De fleste vælger at have en 
kaskoforsikring hvis de har en ny eller næsten ny 
motorcykel. Låner du penge til en motorcykel, kan 
det også være et krav fra långiver at du har en 
kaskoforsikring.

Vi beregner prisen på forsikringen ud fra: 

• MC type
- Touring, Chopper, Sport, Superbike/TT 

• Dagsværdi 
• Selvrisiko
• Kørselsperiode

- 1. marts - 1. november 
- 1. marts - 1. december

• Forsikringstagerens alder 
• Kilometerforbrug 

FORDELE

1. Rabat hvis du fravælger kørselskasko i en peri-
ode. I denne periode vil din motorcykel være dæk-
ket for brand, tyveri og kaskoskader, dog ikke for 
kaskoskader der sker under kørsel. Dermed opnår 
du en besparelse samtidig med at din motorcykel 
er godt forsikret - også når den holder vinterferie 
i garagen.

2. Præmien forhøjes ikke ved en skade.

Din motorcykelforsikring kan 
sammensættes af

Ansvarsforsikring
- Skader motorcyklen forvolder på andre personer 
og deres ting 

Kaskoforsikring 
-  Skader på din egen motorcykel og dens faste 
udstyr 
- Tyveri af din motorcykel 
- SOS-redningshjælp i udlandet
- Retshjælp 

Dansk Autohjælp  
- Starthjælp, hjulskift
- Transport til værksted
- Fragt af motorcykel til din bopæl ved sygdom
- Transport af person på grund af driftstop

Forsikringen skal passe til dig

Lad os hjælpe dig med at sammensætte en motor-
cykelforsikring, der giver dig den optimale løsning 
i forhold til dækning og pris.

Motorcykel
- Kør sikkert på motorcyklen


