Forsikringsbegæring

Lloyd´s

Lloyd's Syndikat 1886
v/ HD Forsikring
Gl. Lyngvej 2
4600 Køge
Tlf.: (+45) 82 82 41 41

Skemaet sendes i udfyldt stand til:
På vegne af HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
HD Forsikring
Gl. Lyngvej 2
4600 Køge
Har du spørgsmål til forsikringen/skemaet så kontakt forsikringsudvalget på e-mail: forsikring@hdc.dk
Forsikringen bliver behandlet så hurtigt som det er muligt. Du bliver kontaktet.
Udfyldes af medlemmet:
Forsikringstager
Navn (Ejer/Bruger):
Ved flere ejere
og/eller brugere:
Udfyldes begges
data samt
medlemsnumre

Medlemsnr.:

Adresse:

Telefon:

Postnr.:

By:

CPR. nr.:

E-mail:
MC-kørekort nr.:

Udstedt den:

Dansk statsborger:
Ja
CPR. nr.:

Navn (Ejer/Leasingselskab):
Køretøjet

Fabrikat: Harley-Davidson

Hvilken tyverialarm er der på din HD?

Model:
Stelnummer:

Motornummer:

Gearkasse nr.:
Kørselsdækning

Nej

Reg.nr.:

Periode: Fra (måned)

Årgang

1._________________

Ansvar

Ansvar/kasko

Leasing

Vejhjælp i Danmark

til (måned)

1. _________________

Stilstandsforsikring

Veteranforsikring

Skal et forsikringsbevis til ind- eller omregistrering sendes ved endelig godkendelse?
Selvrisiko
Skadefri kørsel
(Hvis selskab og
police nr. ikke er
anført = 0 år)
Tidligere skader

Minimum 5.000 kr. ved enhver skade

/

Minimum 10.000 kr. ved enhver skade

Hvor længe har De kørt skadefrit: ____________ år
Selskab:____________________________________________

Police nr.: _________________________________

Har De haft skader indenfor de sidste 5 år på bil eller MC?

Ja

Nej

Hvor mange?: ____________________________________________ Hvornår?___________________________________________
Beskriv skadernes art og omfang:

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Præmiebetaling

Præmiebetaling: Helårlig

Anden forsikring/
Vognskift

Skal denne forsikring erstatte anden forsikring?
Selskab:

Halvårlig (tillæg 5%)

____________________________________________

Fra hovedforfald

den ___________

Kvartårlig (tillæg 8%)
Ja

Nej

Police nr.: __________________________

eller kort opsigelse

OBS! BEGGE SIDER SENDES VED ANSØGNING!!!

den _________________

VEND

Er der tale om en revurdering:

Ja

Har du andre HD’er i ordningen:

Nej

*

Nej
Ja

, første vurdering
, hvilke: ____________________________

* Ved omvurdering SKAL der være en markant ændring af H-D’en
Beskriv stedet hvor du parkerer: Garage, kælder m.m.:
Adressen:

Bemærk: Hvis der ikke er anført en adresse her, så er det adressen på side 1 der er gældende.
Er der alarm på stedet?

Ja

Nej

HUSK, der skal være en godkendt tyverialarm på
Harley-Davidson’en!
Hvis ombygget, hvad afviger da fra standard i fordyrende grad?

Er der nogen nuværende skader?

Følgende er checket / godkendt
ved besigtigelsen
6 billeder

Reg. nr.

Motor nr.

Stel nr.

Vurderet salgspris:
Godkendelse af parkeringsforhold:
Ejer/medlemmet:

Bruger:

-------------------------------------------------Underskrift
dato

-------------------------------------------------Underskrift
dato

Ved underskrift, gives der samtidig samtykke til opsigelse
og/eller bonusindhentning i andet selskab. Samtykket kan til
enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse.
Besigtiget af H-DCDK’s Forsikringsudvalget

Ved underskrift, gives der samtidig samtykke til opsigelse
og/eller bonusindhentning i andet selskab. Samtykket kan til
enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig henvendelse.
H-DCDK’s Udvalgsformandens godkendelse:

-------------------------------------------------Underskrift
dato

-------------------------------------------------Underskrift
dato
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De 12 ofte stillede spørgsmål til
H-DCDK’s Forsikringsudvalg
Hvordan får jeg en forsikring?
Du skal være medlem af H-DCDK, dvs. at du skal opfylde H-DCDK's "Love og regler" §2 Optagelse stk. 1, hvilket vil
sige du er fyldt 18 år og er (personlig) ejer af en Harley-Davidson (Hvis ejeren er et firma eller leasede motorcykler
kan de ikke forsikres gennem H-DCDK) – Læs evt. tegningsproceduren på vores hjemmeside www.hdc.dk, hvor
forsikringsbegæringen kan printes eller fås hos Lloyd's Syndikat 1886 v/HD Forsikring – Forsikringsbegæringen sendes
til Medlemsservice.
Hvad sker der når jeg har indsendt min forsikringsbegæring til medlemsservice?
Medlemsservice sender den til Forsikringsudvalgets formand der registrerer den og sender den videre til en
vurderingsmand i dit område. Vurderingsmanden ringer til dig og aftale en tid hvor han vil komme og vurdere dine
parkeringsforhold og sammen med dig fastslå en realistisk pris på din Harley-Davidson.
Hvor lang tid går der før min forsikring er på plads?
Der går typisk 10-15 arbejdsdage. Desto mere korrekt forsikringsbegæringen er udfyldt desto hurtigere vil det går.
Venligst udfyld forsikringsbegæringen med tydelige BLOKBOGSTAVER.
Hvordan får jeg et forsikringsbevis?
Når du har et (reserveret) medlemsnr. hos H-DCDK, samt sendt en udfyldt forsikringsbegæring til Medlemsservice.
Kan du kontakte Lloyd's Syndikat 1886 v/HD Forsikring (Der skal oplyses medlemsnr.), og bede dem sende dig et
forsikringsbevis.
Er vurderingsmanden ansat af klubben eller forsikringsselskabet?
Vurderingsmanden er medlem af Harley-Davidson Club of Denmarks og ikke ansat af forsikringsselskabet, men en
frivillig person der ved vurderingen bl.a. sikre at dine parkeringsforhold opfylder forsikringsselskabets krav.
Er der krav til alarm i min garage?
Der er ikke krav om at der skal være alarm i din garage. Men garagen skal være med faste vægge. Indgangspartiet
skal være sikret ordentligt med forsvarlig lås. Yderligere kan det anbefales at fortøje Harley-Davidsonen til et
gulvanker eller lignende.
Er der krav til alarm på min Harley Davidson?
Der skal være en godkendt alarm, på din Harley-Davidson. Godkendte modeller på skivebremselåse: ABUS Detecto
7000 RS1, ABUS Granit Detecto X-plus 8000 (Denne forhandles ikke længere), ABUS GRANIT Detecto X Plus 8008,
ABUS Granit Detecto X-Plus 8077, Oxford OF3 og Artago 32 S, sensor alarm. Godkendte tyverialarmer med
startspærre: Original Harley-Davidson.
Til motorcykler med tromlebremse på for- og baghjul kan anvende en af følgende to alarmer: ABUS GRANIT Detecto X
Plus 8008 eller Oxford OF3 på baghjulets tandhjulet, dog kræver det at der er huller i tandhjulet til skivealarmen.
De godkendte alarmer er fastsat af forsikringsselskabet.
Skal min Harley-Davidson være til stede når vurderingsmanden kommer?
Ja. Din Harley-Davidson skal være til stede når vurderingsmanden kommer, da han også skal vurdere prisen på din
Harley-Davidson. Hvis den er adskilt kan han ikke vurdere den og du kan derfor ikke få en forsikring. HarleyDavidsonen skal som minimum være samlet så den ligner en færdig cykel.
Kan jeg få forsikret min Harley-Davidson selvom jeg ikke har betalt afgift endnu?
Ja. Men cyklen bliver vurderet som om der er betalt afgift. Er uheldet ude, vil erstatningen kun være værdien uden
afgift, der bliver erstattet. Dog skal du være opmærksom på, at den ”Kun” er dækket som stilstandsforsikret, dvs. at
du ikke må køre på den mv.
Hvad skal jeg skrive på min forsikringsbegæring i punktet ”Antal skadefri kørte år”, når jeg har kørt 8 år
skadefrit i bil men 0 år på motorcykel?
Du kan også anvende skadefri kørsel fra bil, hvis du ingen anciennitet har på motorcykel, da denne anciennitet
overføres til motorcykel. Husk at oplyse policenummeret på dit nuværende forsikringsselskab. Oplyser du ikke dit
policenummeret fastsætter forsikringsselskabet din anciennitet til 0 år.
Hvis du har en anden motorcykel registreret i andet selskab, vil det ikke være muligt at benytte ancienniteten til
denne police.
Jeg forstår ikke præmiens størrelse på min police?
Det kan være kørsel for de skadefri år der ikke er kommet ”rigtigt med” eller hvis din anciennitet ikke er korrekt – se
det ovenstående. – Ring til Lloyd's Syndikat 1886 v/HD Forsikring på tlf.nr.: (+45) 82 82 41 41, så vil de kunne
hjælpe.
Police med en stor opkrævning fra Lloyd's Syndikat 1886 v/HD Forsikring!
Det får du, da der er indregistreret en Harley-Davidson i dit navn, og Lloyd's Syndikat 1886 v/HD Forsikring endnu
ikke har modtaget en forsikringsbegæring (Læs tegningsproceduren igen). H-DCDK’s Forsikringsudvalg kan intet gøre
ved dette. Du skal sikre dig, at der bliver sendt en forsikringsbegæring til Medlemsservice.
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