
Vilka regler gäller?
Trygghet+ kan endast tecknas som tillägg till din mc-försäkring, vars
försäkringsvillkor skall vara uppfyllda för att ersättning skall utgå.
Vilka eventuella tilläggsförsäkringar du har på din försäkring framgår
av ditt försäkringsbrev.

Trygghet+ är en tilläggsförsäkring till våra Mc-försäkringar som
omfattar olycksfallsförsäkring för förare och passagerare,
vägassistans och utökad ersättning för extrautrustning.

För försäkringsavtalet gäller vad som anges i försäkringsbrevet,
dessa allmänna villkor och tillämplig lag. Avtalet grundar sig på de
uppgifter som den försäkrade lämnat till oss i försäkringsansökan.
Om någon uppgift är oriktig eller ofullständig gäller vad som för
sådant fall sägs i tillämplig lag.

Olycksfallsförsäkring för förare och passagerare
Olycksfallsförsäkring för förare och passagerare gäller för
personskada som uppkommer i följd av trafik med försäkrad mc och
ger rätt till utökad ersättning för kostnader, medicinsk invaliditet
eller dödsfall utöver vad som ersätts från trafikförsäkringen vid
personskada.

Extra plåster på såren
Ersättning lämnas vid skada i följd av trafik. Med personskada i följd
av trafik menas kroppsskada som drabbar försäkrad ofrivilligt genom
en, i trafik, plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.
Ersättning lämnas ej för kostnader som täcks enligt trafikskadelagen
eller annan försäkring. Förlorad arbetsinkomst för den/de försäkrade
ersätts inte. Ersättning utbetalas som extra plåster på såren med 9
000 kronor vid sjukhusvistelse om minst 72 timmar.

Utökad ersättning vid medicinsk invaliditet
Med medicinsk invaliditet avses en bestående fysisk och/eller psykisk
funktionsnedsättning utan hänsyn till den skadades yrke,
fritidsintressen eller andra speciella förhållanden. Graden av
invaliditet bestäms enligt Trafikskadenämndens aktuella tabell för
gradering av medicinsk invaliditet. Ersättning lämnas med upp till
800 000 kr.

För att försäkringsersättning ska kunna utbetalas krävs att den
medicinska invaliditeten inträtt och att funktionsnedsättningen
objektivt fastställts. Bilsport & Mc Specialförsäkring har rätt att med
egen sakkunnig läkare pröva och fastställa funktionsnedsättningen.
Ersättningens storlek bestäms i förhållande till graden av förväntad
bestående medicinsk invaliditet. Rätt till ersättning föreligger om
minst ett år förflutit sedan olycksfallet inträffade och en bestående
invaliditetsgrad på minst 25 procent inträtt inom tre år från den
tidpunkt då olycksfallet inträf¬fade.

Utökad ersättning vid dödsfall
Utökad ersättning vid dödsfall gäller för förare och passagerare som
avlider i följd av trafik med försäkrad motorcykel. Föraren ska vara
försäkringstagaren eller dess maka, make, sambo eller registrerad
partner. Ersättningen utbetalas som ett engångsbelopp med 100 000
kr till förarens dödsbo och 100 000 kr till passagerarens dödsbo.

Vägassistans
Vägassistans gäller för bärgning av försäkrad motorcykel utan
självrisk från räddningsförsäkringen vid driftsstörning, bärgning vid
skadehändelser som den vanliga räddningsförsäkringen inte ersätter,
hyrbil vid resa 200 km utanför hemorten samt lagning av punktering.
Självrisken är 0 kr.

Utökad bärgning gäller för:
Transport av försäkrad motorcykel vid alla typer av driftsstörningar
t.ex. punktering, bränslebrist, elektriska fel, starthjälp eller om
förare/passagerare råkar ut för ett olycksfall eller blir akut sjuk.
Transport av försäkrad motorcykel till verkstad enligt önskemål. Vid
längre transporter kan det dock bli aktuellt med en
fordonstransportbil istället för bärgningsbil. Skadeavdelningen hos
Bilsport & Mc Specialförsäkring ska då kontaktas innan transporten
beställs.

Utökad hyrbilsersättning vid resa
Vid avbrott under resa utanför hemorten med försäkrad motorcykel
ersätts hyrbil av mellanklass för fortsatt färd i maximalt 21 dygn.
Med avbrott avses att driftsstörning, stöldskada eller vagnskada har
inträffat och att skadans omfattning inte möjliggör fortsatt färd från
skadeplatsen.

Med resa avses en vistelse som innefattar minst 2 övernattningar
och vars färdväg är minst 200 km från förarens hemort. Merkostnad
för drivmedel ersätts ej. Innan hyrbil hämtas ut från valfri
hyrbilsfirma skall skadeavdelningen kontaktas för att lämna sitt
godkännande på telefon 0470-76 59 49, dygnet runt.
Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att återkräva
hyrbilskostnad om skadan inte är ersättningsbar genom försäkringen
eller om oriktiga uppgifter har lämnats.

Lagning av punktering
Vägassistans ersätter lagning av punktering som uppstår under färd
med försäkrad motorcykel utöver bärgning utöver närmaste
verkstad som kan laga punkteringen. Med punktering menas skada
som innebär att däcket inte kan brukas trafiksäkert genom att det
gått hål på däck och slang eller uppstått fel på ventilen.

Utökad tillbehörsersättning
Utökad tillbehörsersättning höjer försäkringsbeloppet från 25 000 kr
till max 100 000 kronor för värdehöjande monterad:

A) Extrautrustning, d.v.s extra utrustning som inte ersatt
annan del av mc:n.
B) Del som ersatt originaldel.

Ersättning lämnas med marknadsvärde i den allmänna handeln vid
skadetillfället.

Allmänna Villkor för Trygghet+

Försäkrad
Försäkringen gäller för förare och pas¬sagerare. Förare ska vara
försäkringstagaren eller dess make/maka/sambo/registrerad partner.
För Privat Sjukvårdsförsäkring ska passageraren vara
försäkringstagaren eller dess make/maka/sambo/registrerad partner.
Försäkringen gäller inte då försäkrad motorcykel är utlånad till annan
person än make/maka/sambo/registrerad partner eller är uthyrd.

Försäkringstagare
Försäkringstagare är den som är registrerad ägare till försäkrad
motorcykel.

Försäkrad motorcykel
Försäkrad motorcykel är av oss försäkrad motorcykel som har
Trygghet+ som tilläggsförsäkring.

Försäkringsbelopp olycksfallsförsäkring
Försäkringsbelopp är det belopp som avtalats som högsta
ersättningsbelopp vid försäkringsfall.

Försäkringens ikraftträdande
Trygghet+ träder i kraft tidigast dagen efter tecknandet av
försäkringen. Datum för ikraftträdande framgår av det
försäkringsbesked som vi skickar till försäkringstagaren.

Begränsningar för Trygghet+

Vistelse utomlands
Trygghet+ gäller inom Gröna Kort länderna. Vid resa gäller
försäkringen i maximalt 6 månader. Lämnar den försäkrade Norden
under pågående utredning för fastställande av invaliditetsgraden,
kvarstår rätt till ersättning endast i den mån och för den tid
läkarunder¬sökning före avresan ger underlag för bedömning av den
medicinska invaliditeten.

Tävling
Trygghet+ gäller inte vid tävling, träning inför tävling eller annan typ
av höghastighetskörning.

Ej behörig förare
Saknar föraren körkortsbehörighet för att framföra motorcykel, eller
inte uppfyller de särskilda villkor som gäller för förarens
körkort/förarbevis, sätts ersättningen ned till noll.

Krigstillstånd
Trygghet+ gäller inte för skadehändelser som har samband med krig,
krigsliknan¬de händelser, inbördeskrig, revolution, terrorhandling,
politiska oroligheter eller uppror. Detta gäller även sådan medicinsk
invaliditet, sjukdom, annan ohälsa eller åkomma som inträffar inom
ett år efter det att krigstillståndet eller de politiska oroligheterna
upphört.
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Brottslig handling
Trygghet+ gäller inte för händelse som uppstått i samband med att
den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som
enligt svensk lag är straffbelagd. Trygghet+ gäller inte för skada som
uppkommit genom uppsåt eller bedräglig handling.
Alkohol, narkotika och läkemedel
Om föraren varit påverkad av alkohol, andra berusningsmedel,
sömnmedel, narkotiska preparat eller andra straffbara droger sätts
ersättningen ned till noll.
Om invaliditet, sjukdom, annan ohälsa eller åkomma är en följd av
felaktig användning av läkemedel sätts ersättningen ned till noll.
Ändring av vistelse efter invaliditet
Om den försäkrade ändrar vistelseort eller om graden av medicinsk
invaliditet ändras ska detta omgående anmälas till oss. Om anmälan
inte sker anses lämnade uppgifter oriktiga och detta kan föranleda
att försäkringsersättning inte utges.

Övrig information

Hur gör jag om jag vill veta mer?
I denna produktinformation hittar du bara kortfattad fakta om
försäkringen. Fullständiga försäkringsvillkor finns på
www.bilsport-mc.com eller kontakta kundservice på 0470 - 201 25.
Du kan också kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå på telefon
08-22 58 00, de ger råd och upplysningar i alla försäkringsfrågor.

Hur anmäler jag en skada?
När en skada inträffat i Sverige ska du ringa vår skadeavdelning på
telefon 0470 - 76 59 49.
Vid skada utomlands ska du kontakta SOS International på telefon
+45-70 10 50 50.


