Förköpsinformation
Insplanet Mopedförsäkring
Märkesförsäkring för mopeder av klass 1 & 2

Gäller från 2015-08-26
Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577)

Allmän information
Omfattning
Aktsamhetskrav
Stöld
Täcker stöld eller
stöldförsök på mopeden.

Du måste vara aktsam om mopeden och inte
utsätta den för uppenbar risk att skadas eller
förloras. Om aktsamhetskraven åsidosatts kan
ersättningen komma att sättas ned.

Brand
Vid kortslutning, elfel eller
andra brandskador.

Undantag
Försäkringen gäller inte för skada;







Som har orsakats av krig eller
krigsliknande händelser, terrorhandling,
atomkärnprocess, dammgenombrott
eller av naturkatastrofer.
Som leverantör eller annan ansvarar för
enligt lag
Som garantin täcker, likande åtagande
eller om skadan kan ersätta från annan
försäkring
Om mopeden ej blivit påställd i trafik
efter den tagits i bruk.

Självrisker
Självrisken är den del av skadekostnaden som
du själv får stå för, vilken självrisk du har framgår
i försäkringsbrevet.

Geografisk omfattning
Mopedförsäkringen gäller inom hela Norden.

Försäkringen gäller:

Vagnskada
Täcker skadegörelse eller
omkullåkning.

Stöldskada
Försäkringen gäller:



Stöld med avsikt för att behålla, sälja
eller olovligen bruka.
Försök till sådana brott.

Utredning påbörjas 30 dagar efter inkommen
skadeanmälan om mopeden inte kommit tillrätta.

Försäkringen gäller inte:





Brott inom samma hushåll som ditt.
Olovligt brukande av annans fordon som
man har tillgång till.
Bedrägeri- eller förskingringsbrott.
Om låskraven ej är uppfyllda.

För mopeden i dess originalutförande.

Låskrav

Försäkringen gäller inte:
För eftermonterad utrustning eller personlig
utrustning.

Mopeden ska vara låst med det fabriksmonterade
låset samt ett SSF-godkänt lås för mopeder.
Nycklarna får inte förvaras i eller i närheten av
mopeden.

Försäkrat intresse

Undantag låskrav:

Försäkringen avser endast ditt intresse som
försäkringstagare och ägare till den försäkrade
mopeden. Har mopeden köpts på avbetalning
eller kredit har Insplanet rätt att lämna ersättning
till säljaren.





När mopeden förvaras i garage med
tjänstgörande garagevakt och föraren
måste lämna nyckeln till stöldskyddet.
När mopeden är i verkstad eller
servicelokal.

Brandskada
Försäkringen gäller:



Skada orsakad av brand, åskslag eller
explosion.
Skada på elektriska kablar genom
kortslutning samt följskador på elektriska
komponenter.

Försäkringen gäller inte:



För skada på motor och ljuddämpare
genom explosion i dessa.
Genom trafikolycka, även om skadan
uppkommit som en följd av brand,
åskslag eller kortslutning.

Vagnskada
Försäkringen gäller:




För skada genom trafikolycka, annan
yttre olyckshändelse eller
skadegörelse av tredje man.
För skada under mopedens transport på
annat transportmedel.

Försäkringen gäller inte:






För skada när föraren är påverkad av
narkotika eller alkohol.
För skada om föraren saknar behörighet
för att framföra fordon.
För skada om mopeden använts på
isbelagt vatten som brustit och som inte
godkänts för körning av officiell
myndighet.

Insplanet har även rätt att avgöra var
reparationen skall ske. Ersätts mopeden övertar
Insplanet dess äganderätt.
Insplanet strävar efter att ersätta en totalskadad
moped med en ny likvärdig, går inte detta kan
kontantersättning lämnas.
Du får inte ersättning för:





Merkostnader som beror på att
Insplanets aviseringar inte följts
Eventuell värdeminskning efter
reparation
Normalt slitage
Mervärdesskatt

Särskilda självrisker
För stöldskador som inträffar under försäkringens
första 90 dagar tillkommer 1500 kr i självrisk
utöver din grundsjälvrisk.
Grundsjälvrisken på för din försäkring framgår i
ditt försäkringsbrev men drabbas du av en ny
skada inom 12 månader från den första skadan
gäller följande:



Vid den andra skadan tillkommer 1000 kr
till grundsjälvrisken
Från och med den tredje skadan
tillkommer 2000 kr till grundsjälvrisken.

Avtal och betalningsvillkor
Försäkringen gäller under den tid som står på
försäkringsbrevet. Vid försäkringstidens slut
förnyas försäkringen automatiskt för ytterligare ett
år om inte uppsägning har skett.
Försäkringen tecknas endast som årsförsäkring
och gå inte att ställa av.

För skada om mopeden är trimmad.

Övrig information
Ersättning

Du kan endast säga upp försäkringen om
försäkringsbehovet har upphört. Insplanet har rätt
att säga upp din försäkring om det finns sådana
speciella skäl som anges i
Försäkringsavtalslagen.

Insplanet AB avgör ersättningen för ditt fordon:

Betalning av premien




Genom reparation
Kontant enligt Insplanets listpris
Ersättning med ett, enligt Insplanet,
likvärdigt fordon

Premien för ny försäkring ska betalas inom 14
dagar efter den dag Insplanet sänt dig
försäkringsbrevet med Inbetalningskort. Om du
inte betalar premien inom utsedd tid kommer
Insplanet skriftligen att säga upp försäkringen

efter 14 dagar. Betalar du under dessa 14 dagar
fortsätter försäkringen att gälla. Betalar du efter
försäkringen upphört anses du därigenom ha
begärt en ny försäkring från och med dagen efter
den då premien betalades.

Lagstiftning
Försäkringsavtalslagen (FAL) och övrig svensk
lagstiftning tillämpas för detta avtal.
Distansavtalslagen gäller för dig som konsument,
ett distansavtal uppkommer när en försäkring
tecknas via t ex telefon eller internet. Enligt
distansavtalslagen har du som kund rätt att ångra
ett köp i 14 dagar efter köpt försäkring.

Behandling av personuppgifter
Registrering av personuppgifter sker för att vi ska
kunna administrera försäkringen, fullgöra våra
avtalsförpliktelser, bedriva produktutveckling och
utföra skadeförebyggande undersökningar. Du
har rätt att begära information om och rättelse av
de personuppgifter Insplanet har.

Omprövning av skadeärende
Om du inte är nöjd med skaderegleringen kan du
få ärendet omprövat och tala med
skaderegleraren igen. Är du fortfarande inte nöjd
kan du vända dig till:
Allmänna Reklamationsnämnden
Prövar klagomål från privatpersoner, dock inte
vållandefrågor i trafikolyckor.
Prövningen är kostnadsfri.
Adress: Box 174, 101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen,
Finansinspektionen och Konsumentverket.
Byrån har till uppgift att kostnadsfritt ge råd och
hjälp till privatpersoner (konsumenter) i olika
försäkringsärenden.
Adress: Box 24215, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108
Telefon: 08-22 58 00

Information om Insplanet
Försäkringsförmedling AB
Insplanet försäkringsförmedling AB (org. 5566991179) är registrerat hos Bolagsverket och står
under Finansinspektionens tillsyn. Kontroll av
detta kan göras hos respektive myndighet.
Adress: Box 26000, 104 51 Stockholm
Besöksadress: Grev Turegatan 5
Insplanet är en av Sveriges ledande
jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar
till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med
uppgiften att göra det lättare för privatpersoner
att kunna jämföra, köpa och byta
försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar
åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar
för deras individuella behov. Sedan starten har
Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se
över sina försäkringar och vi hjälper varje dag
tusentals personer att se till att de har rätt
försäkring till rätt pris.
Insplanets rådgivning, jämförelsetjänster och
förmedlingstjänster är helt kostnadsfria. Det är
samma pris på de produkter vi förmedlar oavsett
om du köper via Insplanet eller om du går direkt
till våra leverantörer och samarbetspartners.
Insplanet innehar en ansvarsförsäkring hos:
AIG Europe Limited, Box 3506, 103 69
Stockholm
Tel: 08-50692000
Fax: 08-50692090
info.sweden@aig.com

