Moped
Dokument med opplysninger om forsikringsproduktet
Firma: Eika Forsikring AS

Produkt: Moped

Hva omfatter forsikringen?
Forsikringen gjelder for ditt kjøretøy. Du kan velge ulike forsikringsdekninger. I dette faktaarket beskrives hva
som dekkes i de ulike forsikringsdekningene nedenfor. For registrerte kjøretøy er Ansvar (1) obligatorisk (en
forsikring du må ha på ditt kjøretøy). Du kan utvide forsikringen til henholdsvisBrann/tyveri (2), Kasko (3)
For Mopedbil kan du utvide Ansvar (1) med Delkasko (4) eller Kasko (5)
Dekningen som gjelder for akkurat din forsikring vil stå i ditt forsikringsbevis.

Hva er forsikret?

Hva er ikke forsikret?

(1) Ansvar
Skade på andres ting og/eller person
Rettshjelp

Ansvar
Skader på eget kjøretøy
Skader på ting tilhørende
forsikringstakeren, bruker eller fører
Kasko/Kasko Mopedbil
Bagasje over kr 5 000

(2) Brann/tyveri
Alt som er nevnt under (1) Ansvar
Brann
Tyveri
Bagasje inntil 10 000 kroner
(3) Kasko
Alt nevnt under (2) Brann/tyveri
Skader på eget kjøretøy
Hærverk
Bagasje inntil 10 000 kroner
(4) Delkasko Mopedbil
Alt nevnt under (2) Brann/tyveri
Redning
Glass (både skifte og reparasjon)
Bagasje inntil 10 000 kroner
(5) Kasko Mopedbil
Alt nevnt under (4) Delkasko Mopedbil
Skader på eget kjøretøy
Hærverk
Bagasje inntil 10 000 kroner

Hva kan du velge å forsikre i tillegg?
Fører- og passasjerulykke

Hvor gjelder forsikringen?
I Europa
Utenfor Norden gjelder forsikringen bare
på reiser av inntil 3 måneders varighet.

Hvilke begrensninger gjelder for
forsikringen?
Forsikringen har blant annet følgende
begrensninger:
Skader skjedd pga. grov uaktsomhet
eller forsett
Skader som har skjedd under kjøring
uten gyldig førerkort
Kjøring i ruspåvirket tilstand
Skader ved deltakelse i eller trening til
hastighetsløp
Skader som skyldes trimmet/tunet bil
Skader som skyldes manglende
vedlikehold og/eller ordinær slitasje
Skader på motorvognen ved bruk av
egen vinsj eller under terrengkjøring
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Hva er mine forpliktelser?
Når avtalen begynner å gjelde:
Du plikter å oppgi korrekt informasjon om deg selv og bruk av kjøretøyet ved tegning av
forsikringen
Mens avtalen løper:
Du plikter å informere om endring av risiko for eksempel: endring av eier/ bruker, endring av
kjøretøy.
Når det meldes en skade:
Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi selskapet melding om skaden.
Skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige, og som selskapet
trenger for å vurdere sitt ansvar og utbetale erstatningen.

Når og hvordan betaler jeg?
Forsikringen må betales innen fristen som fremkommer på betalingsvarselet du mottar fra oss. Du
kan velge å betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.

Hvor lenge varer avtalen?
Forsikringen gjelder fra det tidspunkt avtalen er vedtatt av partene eller fra og med en senere avtalt
dato kl 00:00. Forsikringen gjelder til kl 24:00 siste dato i avtaleperioden, tilsvarende gjelder for
senere fornyelser.

Hvordan kan jeg avslutte forsikringsavtalen?
Du kan si opp til din rådgiver dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller
ved andre særlige grunner, jf. FAL § 3-6, 1.ledd. Ved flytting av forsikringen skal varselet inneholde
opplysning om dato for flyttingen og til hvilket selskap. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel.
Ellers opphører forsikringen når: Det fremkommer i det sentrale motorvognregister at kjøretøyet er
solgt, vraket eller stjålet. Samt ved manglende innbetaling av "Trafikkforsikringsavgift til staten" som
Eika Forsikring krever inn til staten.

