010813.KNA_Knallertforsikring

KNALLERTFORSIKRING

010813.KNA_Knallertansvarsforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR

KNALLERTANSVARSFORSIKRING
1.

HVEM ER SIKRET?

6.

INDEKS- OG PRÆMIEREGULERING
Præmien reguleres på grundlag af ”Lønindeks
for den private sektor – August”, der offentliggøres af Danmarks Statistik. Ophører udgivelsen
af det ovenfor nævnte løntal, eller ændres
grundlaget for dets udregning, er HF FORSIKRING G/S berettiget til at fastsætte nye
regler for den fremtidige indeksregulering. Ud
over den årlige indeksregulering kan HF FORSIKRING G/S foretage ekstraordinære præmieeller betingelsesændringer med virkning fra
enhver forfaldsdag. Ekstraordinære ændringer
kræver mindst en måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at acceptere,
men kan vælge at lade forsikringen udgå på
forfaldsdagen. HF FORSIKRING G/S skal i så
fald have skriftlig besked forinden.

7.

PRÆMIENS BETALING
a) Præmie fastsættes efter selskabets gældende
tarif.

a) Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig tilladelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det.
b) På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har fået køretøjet overladt til
reparation, service, transport, salg eller lign.
Kørselsskader er kun dækket, når kørslen foregår i forsikringstagerens interesse.
c) Ved salg af køretøjet er den nye ejer dækket
af forsikringen i 3 uger efter ejerskifte i det
omfang, hvor han ikke gennem en af ham
tegnet forsikring har krav på erstatning.
2.

3.

GEOGRAFISK OMRÅDE
Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de
summer, der er fastsat i Færdselsloven. I det
øvrige Europa, samt i de lande uden for, der er
tilsluttet grønt kortordningen – dækkes med de
summer, der kræves i de pågældende lande,
dog mindst med de summer, der er fastsat i
den danske færdselslov.

b) Præmie opkræves med angivelse af sidste
rettidige betalingsdag.
c) Forsikringstageren betaler et opkrævningsgebyr ved giro- eller FI-opkrævning. Opkræves
præmien - efter aftale - på anden måde, betaler
forsikringstageren udgifterne herved.

BANE- ELLER TERRÆNKØRSEL
Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for
skade opstået under terrænkørsel eller træning
til eller deltagelse i kørsel på bane.

4.

d) Betales præmien ikke rettidigt, således at
erindringsskrivelse må udsendes, er selskabet
berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr.

HVILKET ANSVAR ER DÆKKET

e) Betales præmien stadig ikke, slettes forsikringen 21 dage efter erindringsskrivelsen, og hvis
køretøjet er registreret, underrettes politiet
med henblik på inddragelse af køretøjets nummerplader.

a) Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar
for skade forvoldt ved motorkøretøjets benyttelse som køretøj.
b) Forsikringen dækker ikke ansvar for skade:
1. på førerens person.
2. på førerens og forsikringstagerens ting eller
ejendom.
3. på tilkoblet køretøj.
4. på dyr eller ting, der transporteres i eller på
tilkoblet køretøj.
5.

HVIS SKADEN SKER
Skade, der omfattes af forsikringen, skal snarest
muligt anmeldes til HF FORSIKRING G/S.

f)

8.

Er forsikringen slettet på grund af præmierestance, kan genoptagelse ikke ske, før restancen er betalt, og da kun på betingelse af,
at præmiebetaling i henhold til den nye police
sker helårligt forud i mindst 2 år.
FLYTNING OG RISIKOÆNDRING

a) Af hensyn til præmieberegningen skal HF FORSIKRING G/S underrettes hvis:
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stillende ordning med selskabet, herunder
indgivet klage til selskabets klageansvarlige.
2. De ikke inden 3 uger herefter har modtaget
en skriftlig henvendelse fra selskabet.
3. De til Ankenævnet betaler et gebyr, som er
fastsat af Ankenævnet.

1. forsikringstageren eller den faste bruger
skifter bopæl,
2. køretøjet skifter anvendelse,
3. at der sker konstruktive ændringer af
køretøjet.
b) Hvis HF FORSIKRING G/S ikke underrettes, risikerer forsikringstageren at miste retten til erstatning helt eller delvist.
9.

Gebyret betales tilbage, hvis De helt eller
delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis De selv tilbagekalder klagen.

OPSIGELSE
a) Forsikringen, der er tegnet fortløbende 1-årig,
kan opsiges til ophør ved udløbet af et forsikringsår, uden gebyr. Sker opsigelsen indenfor
et forsikringsår fratrækker selskabet et gebyr.
Gebyrets størrelse kan oplyses ved henvendelse til selskabets kontor, ligesom det
fremgår af selskabets hjemmeside. Opsigelsen
skal være skriftlig og opsigelsesvarslet er 1
måned til udgangen af forsikringsåret eller den
måned, hvortil forsikringen ønskes opsagt.
Såfremt HF FORSIKRING G/S ønsker at opsige
forsikringen til udgangen af et forsikringsår,
skal dette tillige ske med mindst 1 måneds
varsel.
b) Efter anmeldt skade kan såvel forsikringstagen
som HF FORSIKRING G/S i indtil 14 dage efter
erstatningens betaling eller skadens afvisning
opsige forsikringen med 14 dages varsel.

10.

11.

TILBAGEBETALING AF PRÆMIE
I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales
betalt præmie for den tid, der ligger efter
forsikringens ophør. For så vidt angår knallerter tilbagebetales præmien kun såfremt der
modtages afmelding fra centralregistret for
motorkøretøjer, opsigelse fra andet selskab
som har koncession til at tegne motorkøretøjsforsikring eller at den sidste præmiekvittering indsendes til selskabet.

c) Deres klage skal sendes til Ankenævnet på et
særligt skema, som De kan få, ved henvendelse
til:
1. HF FORSIKRING G/S
2. Ankenævnet for Forsikring (telefonisk eller
www.ankeforsikring.dk)
12.

a) HF FORSIKRING G/S har regres mod enhver,
der efter Færdselslovens § 104 er ansvarlig for
skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har HF
FORSIKRING G/S kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed,
jf. Færdselslovens § 108, stk. 2.
b) Selskabet har i øvrigt regres for beløb, som det
efter de gældende koncessionsbestemmelser
har måttet udrede i erstatning for tilfælde, der
ikke er dækket under forsikringen, eller for
tilfælde, som er indtruffet, efter at motorkøretøjet er solgt, se dog pkt. 1 c.
13.

MERVÆRDIAFGIFT (MOMS)
Merværdiafgift i henhold til lov nr. 102 af
31.3.1967 med senere ændringer betales af HF
FORSIKRING G/S. For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende:
Merværdiafgiften betales endeligt af forsikringstageren i det omfang, denne kan modregne beløbet i den indgående merværdiafgift.
HF FORSIKRING G/S udlægger merværdiafgiften over for reparatøren og tilstiller forsikringstageren opgørelse ved skadens afregning.
Ved kontant erstatning fradrages merværdiafgiften erstatningsbeløbet.

14.

LOVGIVNING
For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler.

ANKENÆVN

a) Hvis De ikke er tilfreds med vor behandling af
Deres forsikringssag, kan De klage til:
Ankenævnet for Forsikring,
Anker Heegaards Gade 2,
1572 København V.
Telefon 33158900 (mellem kl. 10-13).

REGRES

b) Ankenævnet kan dog kun behandle Deres klage,
hvis:
1. De forgæves har prøvet at få en tilfreds-
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FORTRYDELSESRET
Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugsaftaler, jf. bekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987,
som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, har De fortrydelsesret.
Fortrydelsesfristen:
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået
forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst fra det tidspunkt,
hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået,
hvis De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt.
Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetingelserne den 1., har De frist til og med den 15.
Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen den 5. juni,
kan De vente til den følgende hverdag.
Hvordan fortryder De?
Inden fortrydelsesfristens udløb skal De skriftligt underrette forsikringsselskabets hovedkontor om,
at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt,
at De sender brevet inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har
fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
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