Insplanet Mopedförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Insplanet Mopedförsäkring							

Produkt: Mopedförsäkring Märke

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument så som
förköpsinformation, försäkringsvillkor samt försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen ger ett skydd för skador som uppstår på mopeden vid stöld, brand och vagnskada

Vad ingår i försäkringen?
Skador som uppstår vid stöld eller stöldförsök
Skador vid brand, åskslag eller explosion
Elektriska kablar och komponenter vid
kortslutning
Skador på mopeden vid trafikolycka, annan
yttre olyckshändelse och skadegörelse av
tredje man

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Trimmade mopeder ersätts ej
Mopeden måste låsas med godkänt lås annars
kan ersättningen sättas ned eller utebli
Skador på motor och ljuddämpare genom
explosion i dessa
Skador som uppstår när förare gör sig skyldig till
rattfylleri eller är påverkad av andra droger
Föraren av mopeden ska ha giltigt körkort eller
förarbevis

Vad ingår inte i försäkringen?
Den obligatoriska trafikförsäkringen
Eftermonterad utrustning och tillbehör
Personlig utrustning
Skada som leverantör eller annan person
ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande
Skada som uppstår om mopeden inte blivit
påställd när den tagits i bruk
Skada vid bedrägeri, förskingringsbrott eller
genom olovligt brukande
Skada som har samband med krig, krigsliknande
händelse, terrorhandling, atomkärnsprocess,
dammgenombrott eller liknande

Var gäller försäkringen?
Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge

Vilka är mina skyldigheter?
–– Betala försäkringspremien i tid
–– Lämna korrekt information när försäkringen tecknas och meddela eventuella förändringar som sker
–– Följa de aktsamhetskrav som framgår i villkoren
–– När en skada inträffat eller håller på att inträffa så måste du vidta åtgärder för att försöka hindra eller begränsa
skadan
–– När en skada inträffat så ska denna anmälas snarast möjligt till oss och i händelse av en brottslig handling, till
Polisen.

Hur och när ska jag betala?
Försäkringen betalas inom 14 dagar med fakturan som skickas i samband med nyteckning.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen träder i kraft på önskat startdatum, tidigast samma dag och klockslag, och gäller ett år framåt.
Försäkringen förnyas automatiskt om den inte sägs upp.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen sägs upp skriftligen eller muntligen innan årsförfallodagen eller om
mopeden sålts.

