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Vilken typ av försäkring handlar det om?
Mopedförsäkringen gäller för mopeder i originalutförande. Grundsjälvrisken framgår av ditt 
försäkringsbrev, om du drabbas av ny skada inom 12 månader är självrisken högre.

Produktfaktabladet är en sammanfattning av villkoren för produkten. Besök www.insplanet.se för 
fullständigt villkor Basförsäkring för mopeder av klass 1 & 2. Produktfaktabladet är senast ändrat 
2018-12-28. Försäkringen administreras av Insplanet AB.

Vad ingår i försäkringen?
 DStöld
 DBrand
 DVagnskada
 DBolaget har rätt att avgöra om det 
skadade/stulna fordonet skall: 
- repareras, 
- ersättas kontant, enligt regler för 
åldersavdrag. Om du ersätts kontant 
under första försäkringsåret får du 
ersättning med 100 % av värdet under 
förutsättning att du köper en ny moped 
och uppvisar kvitto.

Var gäller försäkringen?
 DFörsäkringen gäller i Sverige, 
 DDanmark, 
 DFinland, 
 DIsland och 
 DNorge.

Vilka är mina skyldigheter?
 - Skada ska anmälas så snart som möjligt. Stöld ska polisanmälas och polisintyg skickas med.
 - Reparation får ske endast efter Insplanet godkännande. Detsamma gäller valet av reparatör.
 - Mopeden får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning.
 - När mopeden lämnas ska det vara låst med det fabriksmonterade låset samt ett av SSF 

(Stöldskyddsföreningen) godkänt lås för mopeder.
 - Om aktsamhetskraven för stöld och lås ej följs kan ersättningen minskas, normalt med 

25 %.

Vad ingår inte i försäkringen?
 x Eftermonterad extrautrustning som t.ex. 
toppboxar, hjälmar, handskar och övrig 
personlig utrustning.

 x Skada på motor och ljuddämpare genom 
explosion i dessa.

 Finns det några begränsningar av                  
 vad försäkringen täcker? 
Försäkringen gäller inte för skada på mo-
peden:

 ! Som har samband med krig, 
terrorhandling, atomkärnprocess, 
dammgenombrott, force majeure.

 ! Om mopeden ej blivit påställd i trafik.
 ! Om mopeden är trimmad.
 ! Om låskraven inte är uppfyllda.
 ! När föraren gör sig skyldig till rattfylleri.
 ! Om föraren saknar gällande förarbevis 
eller körkort.
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När börjar och slutar försäkringen gälla?
 - Försäkringen gäller fr.o.m. den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen 

samma dag som den ska träda i kraft, gäller den dock inte förrän efter det klockslag då du 
tecknade försäkringen.

 - Försäkringen tecknas endast som årsförsäkring.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om försäkringsbehovet har upphört eller 
om någon annan liknande omständighet har inträffat. Du måste lämna besked till Bolaget om 
försäkringsbehovet har upphört.

Övrig information
Accept Försäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 516401-6577, är ett 
försäkringsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kontaktuppgifter till dem är 
e-post: finansinspektionen@fi.se, webbadress: www.fi.se, postadress: Finansinspektionen, 
Box 7821, 103 97 Stockholm, telefonnummer: 08-408 980 00. Accepts adress är Box 2068, 174 02, 
Sundbyberg, övriga kontaktuppgifter finns på www.accept.se.

Accept har utsett en klagomålsansvarig som är registrerad hos Finansinspektionen. Klagomål 
hanteras löpande av klagomålsansvarig. Det är även möjligt att vända sig till annan instans, till 
exempel Allmänna reklamationsnämnden. Mer information finns i Accepts besvärshänvisning 
som hittas via www.accept.se/allmanna-villkor. 

Accept står under tillsyn av Konsumentverket gällande marknadsföring. Kontaktuppgifter till 
dem är e-post: konsumentverket@konsumentverket.se, webbadress: www.konsumentverket.se, 
postadress: Konsumentverket/KO, Box 48, 651 02 Karlstad, telefonnummer: 0771–42 33 00.

Svensk lagstiftning tillämpas på försäkringsavtalet. För information om Accepts hantering av 
personuppgifter samt ångerrätt/distansavtalslagen besök www.accept.se/allmanna-villkor.

När och hur ska jag betala?
Premien för ny försäkring ska betalas inom 14 dagar efter den dag Bolaget sänt dig 
försäkringsbrev med inbetalningskort.


