
Motorsykkelforsikring
– på to hjul i svingene

Lite kan måle seg med friheten en opplever på motorsykkel,
og da er tryggheten ved å ha riktig forsikring alltid god å ha
med seg på veien.

Ansvarsforsikring er lovpålagt og er automatisk inkludert
i forsikring hos oss. Ansvarsforsikring dekker skader som
påføres person eller eiendom/ting.

Brann/Tyveri er en redusert dekning som passer godt for litt 
eldre motorsykler. Dekker skade etter brann og tyveri.

Kasko dekker skade som oppstår på eget kjøretøy ved
sammenstøt, utforkjøring, velt, hærverk eller annen tilfeldig,
plutselig og ytre påvirkning. Inkluderer også brann, tyveri og
redning.

Motorsykkel Ekstra mener vi er markedets beste
motorsykkelforsikring. Vår unike toppdekning er spesielt
tilrettelagt for nyere motorsykler eller for deg som liker å ta
en langtur en gang i blant. 

Motorsykkel Ekstra dekker totalskadegaranti for inntil tre år 
gammel motorsykkel. For inntil 6 år gammel motorsykkel
dekkes maskinskade og «velteskade» på parkert
motorsykkel (inntil 20.000 kroner), uten tap av bonus.

Uavhengig av alder på motorsykkel inkluderer Motorsykkel
Ekstra inntil 30.000 kroner i bagasje og 50.000 kroner i
fastmontert ekstrautstyr, leiebil inntil 10 dager ved skade, tap
av nøkkel og rens av tank etter feilfylling av drivstoff. Får
motorsykkel skade under transport med ferge eller tog
dekkes skaden uten tap av bonus. På langtur (minst 3 timer
fra hjemmet) dekker vi også transport av nødvendige
reservedeler med inntil 3.000 kroner. Greit hvis en skulle
være uheldig å ødelegge et dekk eller kjedet ryker.
Hvis uhellet mot all formodning skulle være ute, så utvider
Motorsykkel Ekstra også dekningen for invaliditet på Fører- og
passasjerulykke (dersom denne er valgt) fra 200.000 til
500.000 kroner. Havner en på sykehus i mer enn tre døgn
utbetales det en engangserstatning på 5.000 kroner.
 

      Kasko          Motorsykkel Ekstra      
Totalskadegaranti, få ny   Inntil 2 mnd gammel motorsykkel,      Inntil 3 år gammel motorsykkel,      
motorsykkel  ved skade    maksimalt kjørt 2.000 km.     maksimalt kjørt 12.000 km.      
> 60% av nyverdi
Maskinskade     Dekker ikke        Dekker inntil 6 år gammel motorsykkel

Velteskade     Kasko med bonustap       Inntil 20.000 kroner uten tap av bonus.    
 (parkert motorsykkel)
Bonustap ved kaskoskade på   Ja         Dekker skade uten tap av bonus      
ferge eller tog
Leiebil       Ingen         10 dager klasse B, eller inntil 500.- pr dag til leie av   
              motorsykkel hvis tilgjengelig.

Bagasje / løst utstyr    10.000 kroner       30.000 kroner

Fast montert tilbehør    10.000 kroner       50.000 kroner

Transport av nødvendige   Ikke dekket         Dekket med inntil 3.000 kroner hvis mer enn 3 timer 
reservedeler på langtur           fra hjemmet

Assistanse på hjemmeadresse  Nei         Ja          
ved kaldstart / flatt batteri
Feilfylling      Dekker skade på motor      Dekker rens av motor

Skadet /tapt nøkkel    Dekker ikke        Inkluderer skade på eller tap av nøkkel.

Kompensasjon sykehus   Dekker ikke        5.000 kroner etter tre døgn

Utvider sum for dekning   Nei         Fra 200.000 til 500.000 for invaliditet    
«Fører og passasjerulykke»                   
(dersom den er valgt i tillegg)
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Som Fordel Pluss-kunde i Nordea får du 5 % ekstra rabatt på 
dine skadeforsikringer i Tryg. For ytterligere informasjon eller 
tegning av forsikringsavtale kontakt Kundeservice på telefon 
232 06001. 

Dette er en forenklet fremstilling av vilkårene. Ved forskjell 
mellom fremstillingen her og en forsikringsavtale, er det den 
inngåtte avtale som gjelder. Forsikringen leveres av Tryg 
Forsikring.

Informasjon om Nordea som forsikringsformidler for Tryg Forsikring 
Informasjon i henhold til forskrift om forsikringsformidling av 9. desember 2005 
§ 3-1 (gitt med hjemmel i lov om forsikringsformidling av 10. juni 2005 nr 41 §7-7 
jf. §5-4). 
 
Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, org. 
nummer No 983258344 er registrert som forsikringsformidler for Tryg Forsikring, 
Postboks 7070, 5020 Bergen, org. nummer: No 989563521, filial av Tryg Forsikring 
A/S med cvr-nr: 24260666. En oversikt over Tryg Forsikrings forsikringsagenter 
finnes på tryg.no 
Nordea Bank AB (publ), filial i Norge er ikke formidler av skadeforsikring for andre 
forsikringsselskaper enn Tryg Forsikring. Nordea Bank AB (publ), filial i Norge og 
Tryg Forsikring har ikke direkte eller indirekte eierinteresser som utgjør mer enn 10 
% i hverandres selskaper. 
Ved salg av forsikring mottar Nordea Bank AB (publ), filial i Norge provisjon fra 
Tryg. Provisjonssatsene er 20 % for bilforsikring og 30 % for andre produkter første 
året, deretter 2 % - 8 %, av årlig innbetalt premie. Den variable del av provisjonen 
beregnes etterskuddsvis ut fra en nærmere angitt forbedring av porteføljens 
skadeprosent per år. Nordea får i tillegg 5% henvisningsprovisjon beregnet av 
første års premie for kunder som henvises til Tryg. Prisen på forsikringsavtalen 
påvirkes ikke av provisjonen til Nordea. 
Dersom man er misfornøyd med behandling eller skadeoppgjør i relasjon til 
sin forsikringsavtale, kan man kontakte Tryg Forsikring på telefon 04040. Hvis 
samtalene med Tryg ikke fører frem, eller man av andre grunner ikke ønsker 
å kontakte Tryg, kan man henvende seg til Finansklagenemnda, Postboks 53 
Skøyen, 0212 Oslo, telefon 23131960. Kontorets oppgave er å bistå forbrukere 
og næringsdrivende som ikke kommer til enighet med sitt forsikringsselskap 
om forsikringsoppgjør eller avtalespørsmål. Ved en eventuell tvist kan saken 
videre bringes inn for Finansklagenemnda. En klage som ønskes behandlet av 
Finansklagenemnda skal sendes til Finansklagenemnda. Så lenge tvisten er til 
behandling i nemnda, kan ingen av partene bringe saken inn for domstolene.
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