
MC, MOPED, ATV, SNØSCOOTER 
DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET

Selskap: Landkreditt Forsikring AS Produkt: MC, Moped, ATV, Snøscooter

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilken forsikring er dette?
Forsikringen gjelder for MC, Moped, ATV og Snøscooter som er angitt i forsikringsbeviset og deler av denne. Du kan velge mellom Ansvar, 
Delkasko og Kasko. Fører-/ passasjerulykke kan også velges.

Hva dekker forsikringen?
Ansvar

 Bilansvar

 Rettshjelp

Fører og passasjerulykke

 Sumbegrenset erstatning ved ulykkesskade/
dødsfall

Delkasko

 Brann

 Tyveri av MC, Moped, ATV eller Snøscooter  og 
skader i forbindelse med forsøk på tyveri/innbrudd

 Redning

 Personlig løsøre med inntil kr 5 000

 Annet lovlig fastmontert utstyr med inntil  
kr 10 000

Kasko

 Samme som under delkasko

 Skade på egen MC, MOPED, ATV og SNØSCOOTER 
oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting 
eller annen tilfeldig plutselig ytre påvirkning

 Hærverk

 Kjøredress, hjelmer, hansker og støvler med  
inntil kr 15 000

Hva dekker ikke forsikringen?
 Kjøring i ruspåvirket tilstand

 Banekjøring

 Deltagelse eller trening til hastighets løp, 
fartsprøver eller terrengkjøring

 Endringer av påbygg/utsyr (eks økt motoreffekt)

 Bl.a kontanter, mobiltelefon, verdipapir, bank-/
kredittkort, matvarer, alkohol, tobakk

Er det noen begrensninger i 
dekningen?

 Se vilkår for fullstendig oversikt over hvilke 
begrensninger som gjelder.

Hvor gjelder forsikringen?
 I Europa, Tyrkia og Israel. Utenfor EU/EØS landene gjelder kun ansvarsforsikringen,  

og da på reise av inntil 3 måneders varighet.



Hvilke forpliktelser har jeg?
Du må selv sørge for å oppgi riktig opplysninger vedrørende årlig kjørelengde, alder på fører, endring av MC, Moped, ATV og 
Snøscooter HK, slik at riktig premie kan beregnes. I forsikringsbeviset fremkommer det hvilke opplysninger som er lagt til grunn
Sikkerhetsforskrifter fremkommer i Forsikringsbevis Del 2.  
Dersom ikke disse overholdes, kan erstatningen reduseres helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura eller avtalegiro.

Du kan etablere avtalegiro i din bank. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 4 eller 12 betalingsterminer i året.

Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem. 

Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den dagen du som kjøper, godkjenner salgsmeldingen på nett, 
eller fra den dato som fremkommer i motorvognregisteret hos Statens vegvesen. Forsikringen gjelder for ett år, og blir løpende 
fornyet hvert år.

Forsikringen avsluttes fra den dato som fremkommer i melding fra Statens vegvesen, hvis MC, MOPED, ATV og SNØSCOOTER blir 
solgt, avskiltet, vraket eller registrert stjålet. 

Dersom bilforsikringen flyttes til ett annet forsikringsselskap, avsluttes forsikringen med 1 måneds oppsigelsestid eller ved 
hovedforfall.

Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller ved andre særlige grunner, jf. 
FAL § 3-6, 1.ledd. Oppsigelsen må skje med en måneds varsel. (skade)

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Så lenge det er skilter på MC, MOPED, ATV og SNØSCOOTER, og du står oppført som eier hos Statens vegvesen, må du ha den 
lovpålagte ansvarsforsikringen.
Alle andre dekninger kan sies opp ved å ta kontakt med oss på telefon, mail eller chat.
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