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1 Forsikringens omfang 

1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, 
der med lovlig adkomst benytter knallerten, lader 
den benytte eller er fører af den. 

1.2 Forsikringen dækker kørsel i Danmark, Norge, 
Sverige og Finland. 

1.3 Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for 
skade opstået under jordskælv eller andre 
naturkatastrofer, krig, oprør og borgerlige 
uroligheder, udløsning af atomenergi, med mindre 
det godtgøres, at skaden ikke skyldes anførte 
forhold som nærmere eller fjernere årsag. 
 
 

 Ansvarsforsikring 

 
2 Hvad dækkes af forsikringen 

2.1 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for 
skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som 
køretøj. Skade påført forsikringstageren dækkes 
ikke. 
 

3 Undtagelser 

 Ansvarsforsikringen dækker ikke: 

3.1 Skade på forsikringstagerens eller brugerens ting. 

3.2 Skade på førerens person eller ting. 
 

4 Forsikringssum 

4.1 Forsikringen dækker i Danmark med de summer, 
som er fastsat i færdselsloven. Højere summer kan 
aftales og fremgår i så fald af policen.  

4.2 Omkostninger pådraget med selskabets accept ved 
et erstatningsspørgsmåls afgørelse, samt renter af 
idømt erstatningsbeløb, der henhører under 
forsikringen, udredes af selskabet, selv om 
dækningssummerne derved overskrides. 
 
 

 Kaskoforsikring 

 
5 Hvad er omfattet af forsikringen 

5.1 Forsikringen omfatter knallerten inkl. fastmonteret 
tilbehør. Afmonteret tilbehør er omfattet, når dette 
alene anvendes i forbindelse med det sikrede  
køretøj. 
 
 

6 Mod hvilke skader dækker forsikringen 

6.1 Kaskoforsikringen dækker bortset fra de under pkt. 
7.1 anførte tilfælde enhver skade på den sikrede 
knallert, samt tab af knallerten ved tyveri eller 
røveri. 
 
 

7 Undtagelser 

7.1 Kaskoforsikringen omfatter ikke: 

7.1.1 Skader der er dækket af anden forsikring - herunder 
ansvarsforsikring - eller med forsikring ligestillet 
ordning. 

7.1.2 Skader der sker under omstændigheder, der giver 
selskabet ret eller pligt til at gøre regres under 
ansvarsforsikringen jf. herved pkt. 11. 

7.1.3 Skader i form af rust, tæring og frostsprængning. 

7.1.4 Skader som følge af fabrikations- eller 
konstruktionsfejl, dog dækkes skader på knallerten 
eller dele heraf under kørselsuheld. 

7.1.5 Skade der alene opstår i og er begrænset til 
knallertens mekaniske og elektriske dele. 
 
 

 Retshjælpsforsikring 

8 Dækning 

8.1 Særlige forsikringsbetingelser herfor kan rekvireres 
hos selskabet. 

8.2 Retshjælpsforsikringen dækker alene, hvor 
kaskoforsikring er tegnet.  

8.3 Vedrørende dækningens specielle vilkår, henvises 
til de særlige forsikringsbetingelser, der kan 
rekvireres hos selskabet. 
 
 

 Forhold i skadetilfælde 

9 Skadeanmeldelse 

9.1 Skade eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, 
skal omgående anmeldes til selskabet. Anmeldelsen 
skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt. 
Ved tyveri af knallerten eller forsøg herpå , skal der 
foruden til selskabet, omgående ske anmeldelse til 
politiet. 

9.2 Forsikringstageren må ikke uden selskabets 
samtykke træffe aftale om erstatning eller udførelse 
af reparation. Mindre reparationer kan dog 
iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller 
uforsvarligt at køre videre med knallerten. 
 

10 Skadeopgørelse ved ansvars- og kaskoskader 

10.1 Selskabet kan enten lade knallerten reparere eller 
erstatte den skete skade med et kontant beløb. 

10.1.1 Reparation 

 Knallerten skal ved reparation sættes i samme stand 
som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise 
reparatør. 

 Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for 
normal arbejdstid samt eventuel forringelse af 
knallertens handelsværdi som følge af reparation 
erstattes ikke.  

 Forbedring af køretøjet som følge af nødvendig 
udskiftning af slidte eller tærede reservedele betales 
af forsikringstagere 

10.2 Kontant erstatning 

 Afgøres skaden ved kontant erstatning eller 
kommer køretøjet ved tyveri eller røveri ikke til 
veje inden 4 uger efter, at selskabet har modtaget 
skadeanmeldelse, ansættes erstatningen til det 
beløb, en knallert af tilsvarende alder og stand vil 
kunne anskaffes for mod kontant betaling. 
Skaderamte knallert tilfalder selskabet. 
 
 

 Fællesbestemmelser 

 

 
11 Policeregres 

11.1 Selskabet forbeholder sig ret til at gøre regres mod 
den, der i uheldsøjeblikket var fører af knallerten, 
samt modforsikringstageren, såfremt skaden er sket 
under en af de nedenfor under pkt. 11.2 - 11.7 
anførte omstændigheder. 
 
Det er dog en betingelse for regres mod 
forsikringstageren, at han vidste eller burde vide, at 
disse omstændigheder forelå.  

11.2 Når skaden er forvoldt med forsæt, ved 
hensynsløshed eller grov uagtsomhed. 

11.3 Når skaden skyldes, at knallerten var behæftet med 
sådanne mangler, at det var uforsvarligt at benytte 
den. 

11.4 Når skaden er indtrådt, mens knallerten blev ført af 
en person, der på skadetidspunktet var således 
påvirket af spiritus, at han var ude af stand til at føre 
knallerten på fuldt betryggende måde. 

11.5 Når skaden er indtruffet, mens knallerten blev ført 
af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, 
overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og 
medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende 
stoffer eller af lignende årsager befandt sig i en 
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sådan tilstand, at han var ude af stand til at føre 
knallerten på fuldt betryggende måde. 

11.6 Når skaden er indtrådt, mens knallerten blev ført af 
en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis eller 
ikke opfyldte lovens alderskrav for kørsel på 
knallert. 

11.7 Når skaden er indtrådt, mens forsikringstageren var 
i præmierestance. 

11.8 Når skaden er sket, mens køretøjet var udlejet i strid 
med Justitsministeriets bekendtgørelser om 
udlejning af motordrevet køretøj uden fører. 
 
 

12 Selvrisiko 

12.1 Forsikringens selvrisiko fremgår af policen. 
Selvrisikoen indeksreguleres i takt med præmien. 

12.2 Den anførte selvrisiko gælder kaskoforsikringen, 
idet der ikke er selvrisiko på ansvarsforsikringen. 
 
 

13 Risikoforandring 

13.1 Forsikringen er tegnet på grundlag af de 
oplysninger, der er oplyst til selskabet. Indtræffer 
der forandringer i de forhold, hvorom oplysninger 
er meddelt ved forsikringens tegning eller senere, 
skal dette straks meddeles til selskabet, der da 
træffer bestemmelse om, hvorvidt forsikringen kan 
fortsætte og i bekræftende fald på hvilke vilkår. 
 

13.2 Som risikoforandring betragtes bl.a.: 

13.2.1 at forsikringstagerens/brugerens adresse forandres. 

13.3 Såfremt der ikke gives meddelelse om en 
risikoforandring foreligger underforsikring. 
Erstatningen nedsættes da til at udgøre samme 
andel af skaden, som den betalte præmie udgør af 
den præmie, der skulle have været betalt, hvis 
risikoforandringen var meddelt selskabet. 
 
 

14 Betaling af præmie 

14.1 Første præmie forfalder til betaling ved 
forsikringens ikrafttræden og senere præmie på de 
anførte forfaldsdage. Præmien opkræves over giro 
eller PBS. 
 
 

15 Forsikringens ophør 

15.1 Overdrages den forsikrede knallert til en anden, 
ophører forsikringen. 

 Det påhviler forsikringstageren straks at underrette 
selskabet herom og indsende den sidst udstedte 
præmiekvittering. 
 

15.2 Opsigelse af forsikringen.  
Alternativ 1: 
Forsikringen kan af hver af parterne opsiges med 1 
måneders skriftlig varsel til et hovedforfald 
 
Alternativ 2: 
Forsikringen kan opsiges af forsikringstageren med 
30 dages skriftlig varsel til udgangen af en 
kalendermåned.  
 
Ved anvendelse af alternativ 2, pålægges et gebyr 
på kr. 50,- såfremt forsikringen ikke har været i 
kraft i mindst et år, pålægges et gebyr på kr. 500,- 

 
 
 
 
 
 
 

15.3 Efter enhver anmeldt skade kan forsikringen af hver 
part opsiges med 14 dages varsel i indtil 1 måned 
efter skadens afslutning. 

15.4 Endvidere er selskabet berettiget til at opsige 
forsikringen med 14 dages varsel, såfremt den 
forsikrede knallert ikke vedligeholdes forsvarligt 
eller forsikringstageren nægter selskabets 
repræsentant adgang til at besigtige den. 
 
 

16 Klageinstans - Ankenævn 

16.1 Selskabet er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, 
således at enhver uoverensstemmelse mellem 
forsikringstageren og selskabet kan indbringes for 
nævnet. 

 Dette gælder dog ikke sager, der er afgjort ved 
endelig dom, gyldigt bindende voldgift, retsforlig 
eller sager der kan forventes afgjort i forbindelse 
med en straffesag. 

 Klageskema og Ankenævnets vedtægter kan 
rekvireres hos selskabet samt hos: 

 Ankenævnet for Forsikring 

Anker Heegaards Gade 2 

1572  København V. 

Tlf. 33 15 89 00     
 Forsikringsoplysningen  

Amaliegade 10 

1256  København K. 

Tlf. 33 13 75 55 
For forsikringen gælder i øvrigt Lov om 
Forsikringsaftaler samt selskabets fællesbetingelser 
og vedtægter. 

 

 

  
 
 


