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Knallert
Du skal have en ansvarsforsikring
Ansvarsforsikringen er lovpligtig og  dækker de skader, du som 
knallertkører kan komme til at lave på andre personer eller deres 
ting.

Kaskoforsikring
Kaskoforsikringen er en frivillig forsikring, men er der lån i knaller-
ten, vil långiver som regel forlange, at der er tegnet kaskoforsikring 
for at sikre, at den økonomiske værdi er til stede, uanset hvad der 
sker.

Ud over at betale for skader på selve knallerten, indeholder kasko-
forsikringen en retshjælpsforsikring, der træder til, hvis du som 
ejer får brug for advokathjælp i forbindelse med en tvist med/om 
knallerten.

Kaskoforsikringen for EU-knallert (45-knallert) har også en red-
ningsdækning, så du kan få hjælp, hvis du kommer ud for et uheld 
i udlandet.

Selvrisiko
Du skal betale selvrisiko på 1.000 kr. ved alle skader på kasko-
forsikringen, også ved tyveri.

Praktiske oplysninger
Knallertforsikringen tilbydes eksklusivt til FDM medlemmer via et
samarbejde med Tryg Forsikring A/S. Tryg er tilsluttet Garantifonden
for skadeforsikringsselskaber (www.skadegarantifonden.dk) og
forsikringen er omfattet af Garantifonden.

Dobbeltdækning
Når du køber en knallertforsikring, skal du være opmærksom på, 
at visse skader også kan være dækket af en anden forsikring eller 
af et evt. serviceabonnement. Fx kan kaskoforsikringens dækning 
af transport til værksted efter et uheld også være dækket af et ser-
viceabonnement. Som hovedregel kan du kun modtage erstatning 
fra én forsikring.

Forsikringsaftalens varighed og opsigelse
Forsikringen gælder 1 år ad gangen og bliver automatisk fornyet, 
med mindre du eller vi har opsagt den forinden.
Opsigelse skal ske senest en måned før forsikringsperioden ud-
løber. Du kan dog, mod et gebyr, opsige forsikringen med 30 dages 
varsel til udløbet af en kalendermåned.

Efter enhver skade er både du og Tryg berettiget til at opsige forsik-
ringen med 14 dages varsel. Det gælder indtil 14 dage efter erstat-
ningens betaling eller efter skaden er blevet afvist. 

Ved skade
Får du en skade, skal du hurtigst muligt kontakte os på 44 20 24 00 
eller anmelde skaden på www.fdm.dk/forsikring.

Du er altid velkommen til at kontakte os
Det er vigtigt, at dine forsikringer passer til dit liv. Du er altid
velkommen til at ringe på 44 20 24 00 mandag-fredag
mellem kl. 8 og kl. 18.

På www.fdm.dk/forsikring kan du tjekke dit forsikringsbehov, 
bestille tilbud, anmelde skader, downloade de nyeste betingelser 
og få skadeforebyggende råd.

Dette faktaark indeholder ikke alle oplysninger om om din knallertforsikring. I tilfælde af 

skader, er det forsikringsbetingelserne og forsikringsaftalen (policen) der gælder. Du kan 

hente betingelserne på www.fdm.dk/forsikring. 

Med en FDM Forsikring til din knallert er du ekstra godt hjulpet på
vejene. Ud over den lovpligtige ansvarsforsikring tilbyder vi kasko-
forsikring, så er du også sikret, hvis andre laver skade på din knallert.
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FDM Forsikring Ekstra
 – fordele der skaber tryghed
FDM Forsikring vil gerne belønne dig, der samler alle dine 
forsikringer hos os. Som FDM Forsikring Ekstra-kunde får du 
adgang til fordele, der skaber tryghed i hverdagen.

Læs mere på www.fdm.dk/forsikring




