Privat
Codan Motorcykel

Verdens
bedste hobby
kræver sin forsikring
At køre på motorcykel giver stor frihed. At suse gennem
verden uden tag og døre kræver, at du passer godt på
dig selv og din motorcykel. Codan Motorcykel er en
sikker, fleksibel løsning.
Med Codan Motorcykel vælger du selv, hvor godt du vil være dækket.
Ansvarsforsikringen er lovpligtig, men sikrer dig ikke mod fx tyveri, hærværk eller
brand. Så har du brugt tid, penge og kærlighed på din motorcykel, anbefaler vi at
supplere med en fuld Kasko.
Sommeren igennem eller hele året?
Mange sætter deres motorcykel i garagen i vinterhalvåret, andre kører året rundt.
Det er helt op til dig, om du også vil have dækket vinterkørsel.
Lavere pris som Elitekører
Som Elitekører får du en lavere pris. Det sker automatisk, når du er fyldt 25 år og
har kørt skadefrit i tre år.
Hvis uheldet er ude
Får du brug for øjeblikkelig hjælp fra os i forbindelse med en skade, tyveri eller
hærværk på din motorcykel, kan du ringe til os hele døgnet på 33 55 55 55.
Sker skaden i udlandet, hjælper SOS International dig døgnet rundt på
+45 70 10 50 52.

Se betingelserne på codan.dk/motorcykel,
hvor du også kan anmelde skader. Du kan
desuden ringe til os på 33 55 55 55.

Særlige fordele
ved Codan
Motorcykel
1
Mulighed for Selvrisikosikring,
så du slipper for 20 %
selvrisiko ved fx tyveri.

2
Vinterkørsel, når du også
vil køre motorcykel fra
december til marts.

3
Prisen falder, når du bliver
Elitekører.

Hvilke dækninger har du brug for?
Brug skemaet på denne side til at få overblik over, hvordan du er dækket med
Codan Motorcykel med Ansvar og Kasko.
Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at ringe til vores rådgivere på
33 55 55 55 – vi sidder klar til at hjælpe dig mandag-torsdag kl. 8-19 og fredag
kl. 8-18.

Codan Motorcykel
Grunddækning
Ansvar

Kasko

Ansvar. Dækker, hvis du forvolder skade på andre mennesker og deres ting. Gælder også, hvis du
har en person bagpå.
Færdselsuheld. Dækker skader på din motorcykel efter færdselsuheld.
Tyveri og hærværk. Erstatning, hvis din motorcykel bliver stjålet eller udsat for hærværk.
Brand. Sikrer erstatning for skader på din motorcykel, som skyldes brand, eksplosion eller
lynnedslag.
Nedstyrtende genstande. Dækker, hvis din motorcykel bliver ramt af nedstyrtende genstande, fx en
gren eller tagsten.
Kun én selvrisiko. Får du erstatning fra flere forskellige forsikringer hos os for samme skade,
betaler du kun den højeste selvrisiko.
Reservedele og værktøj. Bliver erstattet, hvis det alene bliver brugt til motorcyklen.
Krisehjælp. Dækker psykologhjælp efter et livstruende uheld på motorcykel.

Tilvalg
Selvrisikosikring. Slip for at betale selvrisiko ved visse typer skader, fx hvis du kører ind i et dyr,
eller din motorcykel bliver stjålet eller udsat for hærværk.
Vinterkørsel. Dækker, når du kører i perioden fra den 1. december til den 1. marts.
Vejhjælp. I ni ud af ti tilfælde er hjælpen fremme inden for 60 minutter, fx hvis din motorcykel ikke vil
starte, eller du går i stå midt på vejen.*
Afleveringskasko. Dækker visse kaskoskader på leasede motorcykler, fx en lille bule, der
konstateres, når du afleverer motorcyklen.
*

Det tager ofte længere tid for hjælpen at nå frem på ikke-brofaste øer. Vejhjælp gælder i Danmark, dog ikke på Grønland. Se mere
på codan.dk/vejhaelp

C700943 04.22. Codan Forsikring A/S, DK-1790 København V, CVR 41963948. Vi er medlem af Garantifonden, der dækker krav om forbrugerforsikringer i
Danmark ved konkurs. Vi tager forbehold for trykfejl og dækker med de forbehold og undtagelser, der står i policetekster og forsikringsbetingelser. På codan.dk
kan du få et samlet overblik over vores betingelser.

