Försäkringsvillkor
Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2
Gäller från den 2015-08-26
Försäkringsgivare är Accept Försäkringsaktiebolag (516401-6577)
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Allmän information
Vad din försäkring gäller för framgår av försäkringsbrevet.

Aktsamhetskrav, nedsättning av ersättningen och
räddningsåtgärder
För att undvika alla typer av skadehändelser ska du vara aktsam. Speciella
aktsamhetskrav redovisas i respektive skadehändelse eller anges i ditt försäkringsbrev.
Insplanet Försäkringsförmedling AB handhar skadehanteringen och har rätt att göra
avdrag på ersättningen om du inte uppfyllt aktsamhetskraven eller uppfyllt gällande
regler och lagar. Avdragets storlek beror på de individuella omständigheterna och
styrs av reglerna i Försäkringsavtalslagen.

Gemensamma undantag
Försäkringen gäller inte för skada på mopeden
- som har samband med krig eller krigsliknande händelser, terrorhandling,
atomkärnprocess, dammgenombrott
eller som kan uppstå p.g.a. force majeure
- som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande
eller om skadan kan ersättas från annan försäkring.
- om mopeden ej blivit påställd i trafik hos Vägtrafikregistret efter det att den tagits i
bruk.
- övriga undantag framgår nedan i respektive skadehändelse

Självrisker
Självrisken är din del av skadekostnaden. Självrisken framgår av försäkringsbrevet
och anges även nedan under respektive skadehändelse.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge

Mopedmodeller försäkringen gäller
Försäkringen gäller för mopedtyper och modeller som godkänts av Insplanet
Försäkringsförmedling AB.

Försäkringen gäller för
- mopeden i originalutförande

Försäkringen gäller inte för
- eftermonterad extrautrustning som t ex toppboxar,
hjälmar, handskar och övrig personlig utrustning.

Försäkrat intresse
Försäkringen avser endast ditt eget lagliga, ekonomiska intresse som
försäkringstagare och ägare till den försäkrade mopeden. Har mopeden köpts på
avbetalning eller kredit har Insplanet rätt att lämna ersättning till säljaren. Sådan
ersättning lämnas högst med säljarens återstående fordran enligt reglerna i
konsumentkreditlagen eller lagen om avbetalningsköp.
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Skadehändelser
Stöldskada
Försäkringen gäller för skada genom:
- stöld (att ta mopeden för att behålla eller sälja den)
- tillgrepp av fortskaffningsmedel (att olovligen ta mopeden för att använda den)
- försök till sådana brott.
Förlust av mopeden ersätts om mopeden inte kommit tillrätta inom 30 dagar efter den
dag Insplanet fick skriftlig skadeanmälan.

Försäkringen gäller inte för skada:
- orsakad av person som tillhör samma hushåll som du
- vid olovligt brukande (att olovligen använda annan persons fordon som man har
tillgång till)
- vid bedrägeri- eller förskingringsbrott
- om låskraven inte är uppfyllda.

Låskrav
När mopeden lämnas ska det vara låst med det fabriksmonterade låset samt ett av SSF
(Stöldskyddsföreningen) godkänt lås för mopeder. Vilka dessa lås är finner du på
www.ssf.nu . Nycklarna till låsen får inte förvaras i mopeden eller i omedelbar
anslutning till mopeden.
Dessa föreskrifter gäller dock inte när mopeden förvaras
- i allmänt garage med tjänstgörande garagevakt, om föraren måste lämna ifrån sig
nyckeln till stöldskyddet
- i verkstads- eller servicelokal för reparation eller service.
Om aktsamhetskraven för stöld och lås ej följs
Kan ersättningen minskas, normalt med 25%. Avdraget kan i allvarligare fall bli
större, till och med så att du inte får någon ersättning alls. Avdraget görs efter vad
som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det
uppsåt eller den vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt.

Självrisk
Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev
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Brandskada
Försäkringen gäller för skada:
- genom brand, åskslag eller explosion
- på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador 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,
explosion eller kortslutning.

Aktsamhetskrav
Anordning, som används för att värma eller torka mopeden ska vara godkänd för detta
ändamål.
Elektriska kablar och komponenter ska vara fackmannamässigt monterade.

Självrisk
Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev

Vagnskada
Försäkringen gäller för skada genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller
skadegörelse av tredje man. Försäkringen gäller även för sådana skador under
mopedens transport på annat transportmedel.

Försäkringen gäller inte för skada:
- när föraren gör sig skyldig till rattfylleri eller är påverkad av andra droger
- om föraren, saknar gällande förarbevis eller körkort
- om mopeden använts på isbelagt vatten som brustit och som inte godkänts för
körning av officiell myndighet.
- om mopeden är trimmad

Aktsamhetskrav
Mopeden får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på
mopeden.

Självrisk
Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev
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Gemensamma villkor
Värderingsregler/Ersättningsregler
Insplanet avgör på vilket sätt du ska få ersättning. Vi har rätt att avgöra om det
skadade/stulna fordonet skall:
1. -repareras,
2. -ersättas kontant, enligt regler för åldersavdrag
Om originalreservdelar eller motsvarande eftermarknadsdel ej finns att tillgå lämnas
kontant ersättning med de belopp en motsvarande reservdel på marknaden har.



Insplanet har rätt att avgöra var reparation ska ske.
Insplanet övertar äganderätten till moped som ersatts.

Inlösen
Om Insplanet väljer att lösa in din moped så kommer värdet på mopeden att fastställas
enligt nedan:



Värdet på mopeden bestäms genom ett åldersavdrag på 20 % per år från nyvärdet*.
Under ditt första försäkringsår görs inget åldersavdrag, (detta gäller ej om mopeden
redan har försäkrats hos Insplanet vid tidigare tillfälle)

* Med nyvärde avses det värde som mopeden hade då den första gången köptes hos
mopedbutik eller annan näringsidkare som bedriver försäljning av mopeder.
För att få kontant ersättning för din moped krävs kvitto från köpet av försäkrade
mopeden, saknas kvitto skrivs ersättningen ned 20 % efter att gällande åldersavdrag
har dragits av.
För att avgöra vad ditt högsta möjliga åldersavdrag blir, se tabell nedan:
Nyvärde från
- kr
15 001 kr
20 001 kr
25 001 kr
30 001 kr

till
15 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
30 000 kr
35 000 kr

Max åldersavdrag
50%
60%
70%
75%
75%

Om du ersätts kontant under första försäkringsåret får du ersättning med 100 % av
värdet under förutsättning att du köper en ny moped och uppvisar kvitto. Tills kvittot
är uppvisat lämnas ersättning med 80 % av värdet
Du får inte ersättning för:
- belopp som överstiger din köpessumma för mopeden
- merkostnad som beror på att Insplanets anvisningar om inköpsställe inte inhämtats
eller följts
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- eventuell värdeminskning efter reparation på grund av skada
- normalt slitage när fordonet används i samband med stöld eller annat tillgrepp
- mervärdesskatt, när försäkringstagaren är redovisningsskyldig för sådan skatt.

Särskilda självrisker
Grundsjälvrisken framgår av ditt försäkringsbrev.
Om du drabbas 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 tillkommer 2000 kr till grundsjälvrisken

Allmänna bestämmelser
Avtal och betalningsvillkor
Försäkringen gäller fr.o.m. den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du
försäkringen samma dag som den ska träda i kraft, gäller den dock inte förrän efter det
klockslag då du tecknade försäkringen.
Försäkringen tecknas endast som årsförsäkring.
Årspremien fördelar sig under året enligt följande




November – Februari 3% per månad
Mars och Oktober 6,5 % per månad
April – September 12,5% per månad

Återbetalning av ej förbrukad premie beräknas på motsvarande sätt.
Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om försäkringsbehovet har
upphört eller om någon annan liknande omständighet har inträffat. Du måste lämna
besked till Insplanet om försäkringsbehovet har upphört.
Insplanet kan säga upp försäkringen under försäkringstiden, men bara om det finns
sådana speciella skäl som anges i Försäkringsavtalslagen. Vid uppsägning under
försäkringstiden har du rätt att få tillbaka den del av premien, som avser tiden efter
upphörandet.

Betalning av premie
Premien för ny försäkring ska betalas inom 14 dagar efter den dag Insplanet sänt dig
försäkringsbrev med inbetalningskort.
Om du inte betalar premien i rätt tid kommer Insplanet skriftligen att säga upp
försäkringen att upphöra efter 14 dagar. Betalar du under dessa 14 dagar, fortsätter
försäkringen att gälla.
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Om du betalar premien efter det att försäkringen upphört anses du därigenom ha
begärt en ny försäkring från och med dagen efter den då premien betalades.

Om skada inträffar
Skada ska anmälas så snart som möjligt. Stöld ska polisanmälas och polisintyg
skickas till Insplanet.
Reparation får ske endast efter Insplanet godkännande. Detsamma gäller valet av
reparatör.

Krigsskador
Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande
händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror.

Preskription
Du förlorar din rätt till ersättning om du inte väcker talan mot Insplanet inom tre år
från det att du fick kännedom om att fordringen kunde göras gällande.
Om du anmält skadan inom angiven tid, har du alltid sex månader på dig att väcka
talan mot Insplanet, sedan slutligt besked lämnats i ersättningsfrågan.

Återkrav
I samma utsträckning som Insplanet har betalt ersättning för skada, övertar Insplanet
rätten att kräva ersättning av den som är ansvarig för skadan.

Lagstiftning
Försäkringsavtalslagen (FAL), och övrig svensk lagstiftning tillämpas för detta avtal.

Behandling av personuppgifter
Registrering av personuppgifter sker i den utsträckning, som är nödvändig för
Insplanets administration. Du har rätt att begära information om och rättelse av de
personuppgifter Insplanet har.

Omprövning av skadeärende
Råkar du ut för en skada vill vi att du ska få en korrekt behandling av ärendet och att
du ska få den ersättning som du har rätt till enligt villkoren.
Om du inte är nöjd med skaderegleringen kan du få ärendet omprövat. Tala med
skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått ett missförstånd eller det kanske har
framkommit nya omständigheter, som kan påverka bedömningen.
Är du fortfarande inte nöjd kan du vända dig till följande instanser utanför Insplanet.

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
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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

Allmän domstol
Adress: Se telefonkatalogens gula sidor

Vid skada
Vid skada, kontakta Insplanet Försäkringsförmedling AB
Grev Turegatan 5
Box 26000
100 41 Stockholm
Telefon: 08-51 00 00 10
E-post: moped@insplanet.com
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