
Motorcykel Plus

Forsikring til dig 
og din motorcykel
Med Motorcykel Plus får du  
en kombineret ansvars- og  
kaskoforsikring, der dækker  
hele året.



Prisen for forsikringen Motorcykel Plus er 
fast – det betyder at prisen ikke stiger, 
selvom du får en skade. Derudover dækker 
forsikringen som standard også en række 
ekstraudstyr.* 

Køb Motorcykel Plus hos din forhandler
Giv din forhandler besked, hvis du ønsker at 
købe forsikringen. Forhandleren sørger 
herefter for, at du bliver ringet op af os, og at 
alt omkring ind registrering og forsikring er 
klaret den dag, du henter din motorcykel.

Har du spørgsmål?
Du er altid velkommen til at kontakte vores 
Kundeservice på 33 55 44 22, hvis du har 
spørgsmål til forsikringen.

Køreglæde hele 
året rundt

Derfor skal du vælge 
Motorcykel Plus

–  Du får en forsikring, der dækker 
hele året. (ansvar og kasko).

–  Fast pris på forsikringen – også 
efter en skade.

– Intet krav om tidligere skadefri år.
–  Individuel pris afhængig af alder, 

bopæl og motorcyklens værdi.
–  Du får en lavere pris på forsikringen, 

hvis din motorcykel er brugt.
–  Automatisk dækning af en række 

ekstraudstyr.*
–  Sidevogn koster ikke ekstra.
–  Mulighed for at tilkøbe Selv risiko-

sikring og Vejhjælp.
–  Få op til 15 % rabat på dine private 

forsikringer, hvis du køber flere 
kerne forsikringer gennem Codan.

*  Særligt udstyr, som er standard for motorcyklen, er automatisk dækket. Fastmonteret ekstraudstyr, der ikke er  
standard for din motorcykelmodel, er automatisk dækket op til den værdi, der står i forsikringsbetingelserne,  
og det er muligt at få dækket mere udstyr mod en tillægspris.



Selvrisikosikring 
Med Motorcykel Plus kan du tilkøbe 
dækningen Selvrisikosikring. Så slipper du 
for at betale selvrisiko i en lang række 
tilfælde.

Med denne dækning har du ingen selvrisiko 
ved fx tyveri, hærværk eller brand. Normalt 
betaler du mellem 20% af motorcyklens 
værdi i selvrisiko ved tyveri.

Vejhjælp 
I samarbejde med Dansk Autohjælp tilbyder 
vi en halv- eller helårlig assistancepakke i 
Danmark. Med Vejhjælp får du:

–  Hjælp på stedet (fx starthjælp, hjulskift, 
udbringning af benzin). 

–  Bugsering af motorcykel til værksted.
–  Bjærgning/fritrækning. 
–  Frit værkstedsvalg i Danmark.

Assistancepakken kan udvides med 
vejhjælp i hele Europa.

Skræddersy din
forsikring
Tilvalgsdækninger.



C700025 01.18. Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638.  
Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og  
undtagelser, der følger af policetekster og forsikringsbetingelser.  
Se de fulde betingelser på codan.dk.

Vil du vide mere om forsikringen, så spørg din  
lokale Motorcykel Plus forhandler. Du finder  
vores forhandlere på codan.dk/motorcykelplus.

Codan
Gammel Kongevej 60
DK-1790 København V
T 33 55 44 22

codan.dk


