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Harley-Davidson Club of Denmark tilbyder nu attraktive forsikring til din Harley-
Davidson hos Gjensidige  
 
 
 
Gratis vejhjælp ved køb af forsikring senest 31. marts 2023 
Hvis du tegner ansvar/kasko forsikring hos Gjensidige inden 31. marts 2023 får du 
gratis vejhjælp i Europa inkl. Danmark på din Harley-Davidson. Rabatten gælder så 
længe du har din Harley-Davidson forsikret hos Gjensidige. 
 
Hvem samarbejder Gjensidige med på vejhjælp? 
Gjensidige samarbejder med SOS Dansk Autohjælp som er fremme og hjælper 
indenfor 1 time i 90% af sagerne. 
 
Hvornår må jeg køre fra?  
Din kørselsperiode er 1. marts til 30. november. I de resterende 3 måneder er der 
dækning for brand/tyveri, hvis du har tegnet kaskodækning. 
 
Hvis du ønsker at køre hele året, kan du tilkøbe tilvalgsdækningen ”helårskørsel” 
som koster 30% i pristillæg. 
 
Er der krav til lås på min Harley-Davidson? 
Der er krav om fabriksmonteret startspærre, skivebremselås eller lås. Der ikke krav 
om, at startspærre eller lås er specielt mærke, model mv. 
 
Der er aldrig krav om GPS, hvis du har forsikret din Harley-Davidson via H-DCDK´s 
samarbejde med Gjensidige. 
 
Fastmonteret tilbehør ? 
Det er et krav at det er boltet fast, sådan at der kræves værktøj for at fjerne det.  
Så hvis det f.eks. er nittet fast så dækker vi det også. 
 
Vejhjælp, akut opstået sygdom eller tilskadekomst ? 
Hvis føreren bliver ramt af akut opstået sygdom dækker vejhælp også i Danmark, 
selv om det ikke sker under kørsel. Har man kasko forsikring på sin Harley-Davidson 
så er man dækket under det ”Røde kort” i udlandet.  
 
Er der krav til opbevaring?   
Nej der er ikke krav til opbevaring. Det anbefales dog at stille din Harley-Davidson til 
opbevaring hos din lokale forhandler i vintersæsonen. 
 
Gjensidige har ikke krav om gulvanker. 
 
Hvor kan jeg læse mere om forsikringen? 
Du kan læse mere om forsikringen og se de fulde forsikringsvilkår på 
www.gjensidige.dk/h-dcdk  
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Hvordan kan jeg bestille forsikringen? 
Du kan bestille forsikringen via de udvalgte H-DCDK samarbejdsforhandlere eller 
bestille den online på www.gjensidige.dk/h-dcdk  
 
Pris:  
Forsikringsprisen regnes ud fra din alder, anciennitet samt dagsværdien på din 
Harley-Davidson. Prisen, der fremgår af www.gjensidige.dk/h-dcdk, er inkl. alle 
gebyrer og afgifter. 
 
Hvad dækker Retshjælp? 
Retshjælpsdækningen dækker omkostninger i forbindelse med visse private 
retstvister vedrørende det forsikrede køretøj. 
Dækningssummen er op til 225.000 kr. Selvrisikoen er 4.100 kr.  
 
Skadefri år / anciennitet:   
For at du kan få den billigst mulige pris, skal Gjensidige have bekræftet din 
anciennitet fra et andet forsikringsselskab. Det kan både være fra mc og bil. 
 
 
Hvad gør jeg hvis jeg ikke kender dagsværdien? 
Hvis du ikke kender dagsværdien på din Harley-Davidson, kan du f.eks.: 

1) Se salgsannoncer på internettet 
2) Kontakte en forhandler 

 
Hvem klarer opsigelsen hos mit nuværende forsikringsselskab? 
Gjensidige klarer opsigelsen hos dit nuværende forsikringsselskab for dig. Du skal 
huske at tage stilling til, om din nuværende forsikring skal opsiges hurtigst muligt eller 
til udløb af din forsikringsperiode (forsikringens forfald). Bemærk dit nuværende 
forsikringsselskab kan opkræve et gebyr, når du opsiger din forsikring. 
 
Hvad er selvrisikoen i forbindelse med tyveri? 
Selvrisikoen ved tyveri er 10% af erstatningsværdien, dog minimum den selvrisiko du 
har valgt. Du opkræves ikke både 10% + din valgte selvrisiko. 
 
Så hvis din Harley-Davidson er 150.000 kr. værd, og du har valgt en selvrisiko på 
10.000 kr., skal du betale 15.000 kr. i selvrisiko (10%). 
 
Hvis din Harley-Davidson er 75.000 kr. værd og du har valgt en selvrisiko på 10.000 
kr., skal du betale 10.000 kr. i selvrisiko (da du minimum opkræves din selvrisiko). 
 
Hvem samarbejder i med i forbindelse med en skade? 
Gjensidige har vores egne taksatorer og eget skadecenter. Gjensidige samarbejder 
med de fleste motorcykelforhandlere i Danmark, men anbefaler skaderne laves hos 
en af H-DCDKs samarbejdsforhandlere. 
 
Hvilke forhandlere samarbejder H-DCDK med? 
 
Navn Postnr. By 
Mc Parts 2860 Søborg 
Caps Roskilde 4000 Roskilde 
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Toy 4 Boys 4100 Slagelse 
Custom Cycle 6630 Rødding 
MC Syd 6630 Rødding 
Caps Århus 8240 Risskov 
HMC Motorcykler 9310 Vodskov 
MN Auto 9382 Tylstrup 

 
Har jeg frit værkstedsvalg? 
Gjensidige samarbejder med de fleste mc værksteder i Danmark, og du kan frit 
vælge blandt dem vi samarbejder med. 
 
 
Stiger min pris, hvis jeg laver en skade? 
Nej prisen stiger som udgangspunkt ikke, hvis du laver en skade. 
 
Læs de fulde forsikringsvilkår på www.gjensidige.dk/h-dcdk  
 
Fortrydelsesret:  
Der er altid 14 dages fortrydelsesret, som regnes fra den dato du modtager din 
forsikringspolice. 
 
Kan jeg købe andre privat- og erhvervsforsikringer hos Gjensidige? 
Ja du kan købe alle privatforsikringer og erhvervsforsikringer. Ring på telefon  
88 18 66 03 og få et forsikringstjek, eller aftal et tidspunkt hvor det passer dig at blive 
kontaktet. 
 
En stor fordel for dig er, at Gjensidiges ulykkesforsikring som standard dækker 
skader du kan få ved kørsel på motorcykel. Dette kan være undtaget hos andre 
forsikringsselskaber 
 
Mulighed for 10 % samlerabat 
Hvis du tegner forsikringer hos Gjensidige, kan du opnå 10 % samlerabat på øvrige 
produkter. Denne rabat får du hvis du køber mindst tre forskellige rabatgivende* 
forsikringer. Rabatten gælder ikke din forsikring på din Harley-Davidson. 
 
*Rabatgivende forsikringer er: Bil-, hus-, fritidshus-, indbo- og ulykkesforsikring. 
 
Hvem skal jeg kontakte ved spørgsmål? 
Har du spørgsmål til forsikringen, så er du altid velkommen til at kontakte Gjensidige 
på telefon 88 18 66 03 eller via e-mail partner@gjensidige.dk. 


