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Dit policedokument



Tak.

Vi respekterer, at du frit kan vælge din forsikringsudbyder og vi sætter stor pris på at du har valgt 
at placere dine forsikringer hos os.

Motorsport Race&Rally Insurance Services (MORIS Trackday) formidler forsikringer via Indigo 
Underwriters Danmark ApS, der er et specialiseret forsikringsagentur og Lloyd’s coverholder.

MORIS står stærkt inden for motorsport og blev oprindeligt skabt af et team med en omfattende 
forståelse for forsikring inden for motorsport og trackday.

MORIS er verdens første online udbyder af forsikringer inden for motorsport og trackday. Siden  
2004 har vi været hurtigere end nogen anden til at tegne denne type forsikringer.

MORIS er blevet nomineret til forsikringspriser af E-Business and Innovation.

Vi vil gerne gøre det nemt for dig at dyrke din passion ved at tilbyde fornuftige priser, 
kvalitetsprodukter og en personlig service, når du har brug for os. Vi betragter dig som en ven, 
hvilket sikrer dig en retfærdig behandling og kundepleje. Vores forretning er stort set vokset ved 
mund til mund-metoden og anbefalinger, og derfor tager vi utilfredshed alvorligt og forsøger at 
højne den service vi yder. Vi ser positivt på feedback.

Vi leverer et stigende udvalg af produkter til entusiaster inden for motorsport og trackday på 
to- såvel som fire hjul. Vi vil derfor sætte stor pris på at du tager os med i dine overvejelser 
som samarbejdspartner ved afdækning af dine behov i forbindelse med andre trackday- eller 
motorsportskonkurrencer.

Vi håber at du får en sikker og sjov oplevelse.        

Justin Everitt

Tel: 44 229 911 Email: info@moris-trackday.dk
Moris  Trackday Web: www.moris-trackday.dk
C/O Indigo Underwriters Danmark ApS
Kvæsthusgade 5C, 2., 1251 København K, Danmark
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DÆKNING PÅ DENNE POLICE OPHØRER,
NÅR DER ER UDBETALT ERSTATNING FOR EN SKADE

I tilfælde af skader på den forsikrede bil:
STRAKS
Få underskrevet en uheldsrapport af en løbsansvarlig (se sidste side af dette 
policedokument eller download fra vores hjemmeside).

TAG BILLEDER
af bilens skader set fra alle 4 sider

SØRG FOR AT UNDERRETTE OS HURTIGST MULIGT
online PÅ https://trackday.moris.co.uk/MORIS-Claims/Track-Day-Claim-Notification
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Vejhjælp (kom sikkert hjem):
Denne service skal tilkøbes som en ekstra dækning. Du kan frit vælge mellem udbydere på 
markedet og skal i første omgang selv lægge ud. Vi refunderer 90% af dine udgifter op til en 
maksimal grænse på 3.500 kr. inden for Danmarks grænser og 12.750 kr. uden for Danmark.

Obs. Da der er tale om en ekstern service, hvor din bil kan blive hentet på en bane efter et uheld eller andre defekter. 
Moris Trackday har ikke direkte indflydelse på kvaliteten af den service, der bliver leveret. Skulle du opleve en service 
under forventet niveau, så hører vi meget gerne fra dig og tager det op med din valgte udbyder.

Skadetjekliste
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Din trackday-forsikring er sammensat på en sådan måde, at den dækker din bil, hvis du kommer ud for en 
ulykke på banen, eller en anden deltager forårsager skade på din bil i løbet af din trackday. Vi dækker dig 
hvis:

   ✓  Du mister kontrollen og rammer barrieren, banderne (armco) eller dine omgivelser generelt.

   ✓  En påkørsel fra andre deltagere, som har medført skade på din bil.

   ✓  Skader på din bil efter at have påkørt en anden deltager.

   ✓  Et pludselig opstået mekanisk nedbrud, der fører til en skade, som beskrevet ovenfor.

Definition af en Track Day En track day begrænser sig til en dag på en lukket bane, hvor biler kan blive kørt 
af førere med gyldigt kørekort, hvor der ikke gælder hastighedsbegrænsninger. 
Der må alene være tale om kørsel uden et konkurrenceelement (fx ingen 
tidstagning eller væddeløb). Enhver fører skal overholde instruktioner givet 
under sikkerhedsbriefingen ved begyndelsen af enhver track day.
Forsikringen dækker IKKE nogen form for kørsel, der kan kategoriseres som 
konkurrence (herunder alle former for kørsel med tidstagning).

Trackday forsikring er en begrænset forsikring, der ikke omfatter 
alle de samme dækninger som en standard motorforsikring.

Operative grænser Dækingen gælder kun på banen og omfatter ikke tab eller skader der opstår i 
pit-garagen, på show-området eller ander lignende områder på banen.

Anbefalinger Vi anbefaler på det stærkeste, at du tager billeder af den forsikrede bil fra alle 
fire sider, INDEN du kører ud på banen. Det kan være en hjælp, hvis der skulle 
ske en skade.

Forsikringsdækningen gives på baggrund af de oplysninger du har bekræftet da du købte forsikringen. 
Nedenstående oplysninger er således korrekte:

Du har oplyst/bekræftet følgende fsv. angår bilens detaljer:
• at du er den juridiske ejer af bilen eller har oplyst den formelle ejer og dit forhold til ejeren.

Du har oplyst/bekræftet følgende for så vidt angår hændelser og erfaring:
• Det omtrentlige antal trackdays du tidligere har deltaget i.
• Detaljer vedrørende tidligere ulykker på en trackday.
• Detaljer vedrørende krav eller færdselsforseelser inden for de sidste 5 år.
• Detaljer vedrørende eventuelle kørelicenser eller mesterskaber som du deltager i for øjeblikket.

Forsikringsdækning

Dækningsomfang
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Dette er en trackday forsikring, der er sammensat for at dække din bil i tilfælde af en skade 
på banen, eller hvis andre deltagere laver skader på din bil under din track day.

Policeoversigt Dette er kun vejledende. Der findes et komplet sæt vilkår sammen med 
policedokumentet, som du bør sætte dig ind i.

Forsikringen er udstedt af Moris Trackday, der er et binavn til Indigo 
Underwriters Danmark ApS (Indigo). Indigo er et forsikringsagentur og 
Lloyd’s coverholder under tilsyn af det Danske Finanstilsyn. Din forsikring 
er afdækket af Lloyds’ Insurance Company S.A. med UMR nummer 
B1732RCB39421.

Forsikringstype Der er tale om en skadesforsikring der er sammensat på en sådan måde, at 
den dækker din bil, hvis du kommer ud for en ulykke på banen, eller en anden 
deltager forårsager skade på din bil i løbet af din trac kday.

Fordele • Dækning for pludselig skade på din bil i forbindelse med track day events 
uden konkurrencekørsel.

• Udgiften til reparation af din bil eller din bils markedsværdi, hvis 
forsikringsselskabet vurderer, at bilen er totalskadet.

Undtagelser, der IKKE 
dækkes

• Konkurrencekørsel, herunder racing og tidskørsel.
• Kørsel på vej eller offentlige områder i henhold til færdselsloven.
• Skader på andre personer, passagerer eller skade på andres ejendom.
• Eventuel selvrisiko på policen.
• Indvendig skade på grund af mekanisk motorsvigt, gearkasse eller 

-skift, medmindre skaderne skyldes en direkte og umiddelbar skadelig 
påvirkning, der er dækket af denne forsikring.

• Kosmetiske skader som lakskader eller ridser, der ikke skyldes en direkte 
og umiddelbar hændelse.

• Brand, medmindre denne skyldes en skadelig påvirkning i forbindelse 
med track day events.

• Transport- eller bjærgningsomkostninger.
• Skader mens bilen er kørt af en person, der ikke står på policen.
• Arbejdsløn der overstiger 1.025 kr. pr. time inklusiv moms. 

Dette er ikke en komplet liste, se venligst dine vilkår for alle detaljer.

Policens løbetid Denne forsikring tegnes på dagsbasis eller for et bestemt antal dage i henhold 
til din dækningsbekræftelse.  For policer med dækning over flere dage, skal 
din sidste dag være højst 365 dage efter din første dag.
Dækningen for resterende dage, vil ophøre, hvis du er ude for en skade, der 
overstiger den indbetalte præmie. I det tilfælde, vil du ikke være berettiget til 
refusion for ubrugte dage.

Policeoversigt
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Ophør Du har en lovbestemt ret til at fortyde købet af din police inden for 14 dage 
fra kontraktens købsdato eller den dag, hvor du modtager dit policedokument, 
alt efter hvilken dato der er den seneste. 

Hvis du ønsker at opsige forsikringen og dækningen endnu ikke er trådt i kraft, 
har du ret til refusion af hele den betalte præmie. Alternativt har du, hvis du 
ønsker at opsige forsikringen og dækningen allerede er trådt i kraft, ret til en 
forholdsmæssig refusion af den betalte præmie. Den sidste mulighed gælder 
kun, hvis din forsikring dækker flere track days. 

Du kan opsige forsikringen ved at ringe til 44 229 911, på vores hjemmeside, 
via email på  info@moris-trackday.dk eller skriftligt til;

MORIS Trackday C/O Indigo Underwriters Danmark ApS, Kvæsthusgade 5C, 
2., 1251 København K, Danmark.

Hvis du ikke benytter din ret til at opsige din forsikring, vil den fortsætte med 
at være i kraft og du skal betale præmien. 

Du kan læse om din lovbestemte fortrydelsesret i forsikringsbetingelserne.

Skader I tilfælde af en skade bedes du kontakte os så hurtigt som muligt, og gerne 
indenfor 7 dage på 44 229 911, via e-mail på skade@moris-trackday.dk eller 
skriftligt til:

MORIS Trackday C/O Indigo Underwriters Danmark ApS, Kvæsthusgade 5C, 
2., 1251 København K, Danmark.

Du bedes underrette os på:
https://trackday.moris.co.uk/MORIS-Claims/Track-Day-Claim-Notification

Klager Vores mål er at sikre, at alle henvendelser vedrørende din forsikring 
behandles hurtigt, effektivt og retfærdigt. Vi lægger vægt på altid at yde den 
bedste service.  

Hvis du ønsker at klage, kan du til enhver tid gøre det ved at rette 
henvendelse til enten MORIS Trackday eller til Lloyd’s klageansvarlige 
enhed.

MORIS Trackday C/O Indigo Underwriters Danmark ApS, Kvæsthusgade 
5C, 2., 1251 København K, Danmark.
klage@moris-trackday.dk 

Hvis du fortsat er utilfreds efter modtagelse af den endelige afgørelse, kan 
du klage til Ankenævnet for Forsikring. Deres kontaktoplysninger er:

Ankenævnet for Forsikring
Østergade 18, 2.
1100 København K
Danmark
Tlf.: +45 33 15 89 00
Email: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk

For forsikringer købt online, kan du også indgive en klage via EU’s online 
klage (OTB) platform. Hjemmesiden for OTB platformen er www.ec.europa.
eu/odr.

Det ovenfor nævnte ændrer ikke dine juridiske rettigheder.

Policeoversigt
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Hvis forsikringsselskabet 
er insolvent

Du kan muligvis kræve kompensation fra skadesgarantifonden, som Lloyd’s 
Insurance Company er medlem af. Yderligere oplysninger kan fås her:

Philip Heymans Allé 1
2900 Hellerup
Telefon: +45 41 91 91 91
E-mail: info@skadesgarantifonden.dk
https://www.skadesgarantifonden.dk 

Policeoversigt



  moris 9

Bil Den forsikrede bil der fremgår af dækningsbekræftelsen / 
forsikringsdokumentet inkl. eventuelle dokumenterede ændringer (fotos og/
eller kvitteringer). Værdien af   dine ændringer skal være indeholdt i den værdi 
du har oplyst til os.

Specialbygget, konverteret produktion- eller kitbiler til brug på 
banekørsel
Nogle biler som Radicals, Ginettas og Aerial Atoms, for eksempel, er 
dem, der først og fremmest er bygget specielt til brug på banen, selv 
om de stadig kan være eller er blevet overvejet til vejbrug.
Biler, der er konverteret fra en produktionsbase, som er udstyret med 
eftermarkedsaffjedring, bremser og andre racerelaterede komponenter 
samt Kitbiler med track brug og den ultimative ydeevne i tankerne, 
kan stadig være indregistreret eller overvejet til brug på den offentlige 
vej, men ikke længere i overensstemmelse med de oprindelige 
producentspecifikationer.
I alle tilfælde vil forberedelsesgraden med hensyn til f.eks. “opsætning”, 
tuning og balance være af betydning for præstationen på banen, og vi 
ved at forberedelse før eventet er en nøglefaktor for ydeevnen.
Derfor kræver sådanne biler i hver kategori et højere 
vedligeholdelsesniveau end en almindelig bil. Det betyder, at 
erstatningsopgørelsen i tilfælde af en skade vil tage højde for tilstanden 
og det generelle vedligeholdelsesniveau for sådanne biler.

Banen Banens forløb som den er beskrevet i policeforsiden under afsnittet “trackday”. 
Dækningen gælder kun, mens din bil befinder sig på banen og omfatter 
ikke tab eller skader, der opstår i pit-garagen, på show- området eller andre 
lignende områder på eller uden for banen.

Kører/Kørere Bilens kører/kørere som har et gyldigt kørekort eller en MSA konkurrencelicens 
og som har “tilmeldt sig” og deltaget i en sikkerhedsbriefing, før man kører ud 
på banen på den pågældende trackday.

Påtegning En ændring af vilkårene for din police En påtegning erstatter standardordlyden 
og vises på din dækningsbekræftelse / forsikringsdokumentet.

Selvrisiko Det beløb du selv skal betale af en skade.

 MORIS, vores, os, vi Moris Trackday er et binavn til Indigo Underwriters Danmark ApS. Indigo er et 
forsikringsagentur under tilsyn af det danske finanstilsyn med CVR nummer 
39793679. Indigo er en Lloyd’s coverholder med aktivt licens hos forskellige 
Lloyd’s syndikater.

Markedsværdi Den omkostning der er forbundet med at erstatte din bil med én af samme 
mærke, model, specifikation, alder, kilometertal og generelle tilstand som den 
bil du havde umiddelbart før den gik tabt eller skaden skete.

Forsikringssum Den maksimale dækning, du kan få udbetalt i tilfælde af en skade, før 
modregning af selvrisiko. Det kan i nogle tilfælde være mindre end 
markedsværdien, og der dækkes ikke reparationsomkostninger over dette 
beløb.

Definitioner
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• MORIS Trackday har ikke har ikke forsøgt at påvirke dit valg af produkt eller dækningsomfang med en 
personlig anbefaling. 

• Oplysningerne i dækningsbekræftelse og forsikringsdokumentet / trackday-forsikring beskriver den 
forsikring du har valgt. 

• De dækninger du har valgt, afhænger af dine personlige omstændigheder.

 Dit ansvar Hvis du ikke har besvaret vores spørgsmål nøjagtigt og præcist kan 
vi eller forsikringsselskabet opsige din police, under henvisning til 
forsikringsaftaleloven. Alternativt kan forsikringsselskabet ugyldiggøre din 
police og opkræve en tillægspræmie tillige med udvidede betingelser. Dette 
kan resultere i, at forsikringsselskabet afviser et krav eller kun honorerer dit 
krav delvist.
Du bedes sikre dig, at du læser dine dokumenter grundigt og sikrer dig, at 
alle afgivne oplysninger er nøjagtige, sande og korrekte.
Hvis nogen af oplysningerne på dine dokumenter ikke er nøjagtige, bedes 
du omgående ringe til MORIS Trackday på 44 229 911.

Du er forpligtet til 1. at forhindre eller begrænse tab eller skade og 
2. overholde enhver juridisk forpligtelse, vedtægt eller anden ændring.

 Ændringer De eventuelle ændringer der er foretaget på din bil efter, at den forlod 
fabrikken og som kan medvirke til øge bilens værdi eller tyveritækkelighed. 
Dette indbefatter ændringer der er foretaget af en bilforhandler, dig eller 
tidligere ejer.

Police Dokumentet der beskriver vilkårene for din forsikringsaftale.

Forsikringsgiver Forsikringen er afdækket af Lloyd’s Insurance Company S.A. Lloyd’s Insurance 
Company S.A. er registreret hos Banque- Carrefour des Entreprises/
Kruispuntbank van Ondernemingen med nr. 682.594.839 RLE (Bruxelles). 
Det er et forsikringsselskab, der er under tilsyn af Belgiens nationalbank. Dets 
registreringsnummer og øvrige oplysninger kan findes på www.nbb.be.

Trackday Trackday handler udelukkende om kørsel på bane i indregistrerede biler og biler 
der egner sig til banekørsel for enkeltpersoner med gyldigt kørekort eller en MSA 
konkurrencelicens. Der er ikke tale om konkurrencekørsel (ingen tidtagning, 
tempokørsel eller racing) på en bane uden hastighedsbegrænsninger. Du 
skal deltage i alle sikkerhedsbriefinger, der afholdes ved begyndelsen af hver 
trackday.

Du, din Den person, som er beskrevet i dækningsbekræftelsen / forsikringsdokumentet 
/ Track Day Insurance Details-dokumentet og som er omfattet af forsikringen.

Definitioner

Dine forpligtelser

Krav & Behov
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Ved at udstede policen i henhold til disse betingelser og den fastsatte præmie, har vi godtaget de oplysninger 
du har givet os. Du skal således sikre dig, at vores spørgsmål bliver besvaret nøjagtigt og sandfærdigt.

Hvis vi vurderer, at du bevidst eller forsætligt har givet os urigtige eller vildledende oplysninger, vil denne 
police blive behandlet som om den aldrig har eksisteret og alle skader vil blive afvist.

Hvis vi konstaterer, at du ved uforsigtighed har givet os urigtige eller vildledende oplysninger, kan det have 
en negativ indvirkning på din police og eventuelle krav. Vi kan f.eks.:
• behandle denne police som om den aldrig havde eksisteret og nægte at erstatte alle krav og tilbagebetale 

din præmie. Det gør vi dog kun, hvis vi har ydet forsikringsdækning, som vi ellers ikke ville have tilbudt;
• ændre vilkårene for din forsikring. Vi kan anvende disse ændrede vilkår som om de allerede var i kraft, 

hvis et krav har påvirket din police i negativ retning pga. din uforsigtighed.
• reducere det beløb vi udbetaler i forbindelse med et krav forholdsmæssigt, således at det stemmer 

overens med den præmie du skulle have betalt, eller
• opsige din police i henhold til opsigelsesbetingelserne neden for.        

Vi kontakter dig, hvis vi:
• beslutter os for at behandle din police, som om den aldrig har eksisteret.
• ændrer vilkårene for din police.

Hvis du bliver opmærksom på, at de oplysninger du har givet os, ikke giver et nøjagtigt billede, skal du 
informere os snarest muligt.

Gebyr for datoændring Du skal underrette os om en datoændring. Du kan kontakte os på 
https://trackday.moris.co.uk/trackday_planner.asp. Vi opkræver et gebyr på 
50,58 kr. hver gang du kontakter os på nettet. Hvis vi skal gøre det for dig, 
opkræver vi et gebyr på 169,58 kr.

Gebyr for baneændring Nogle baner er mere farlige end andre, og hvis du skifter til en anden bane 
efter, at du har købt en police, skal vi informeres. Du kan informere os på 
https://trackday.moris.co.uk/trackday_planner.asp. Hvis du skifter bane 
opkræver vi et ekstra gebyr på
84,58 kr. Bemærk venligst, at afhængigt af hvilken bane du vælger du vælger 
at skifte til, kan vi opkræve en tillægsafgift.

Andre policeændringer Bortset fra eventuelle præmieændringer (tillægspræmie eller tilbagebetaling 
af præmie) opkræver vi 169,58 kr., hvis du skulle få brug for at ændre din 
policeoplysninger i policens løbetid. Gebyret opkræves ved hver ændring for 
at dække vores administrative omkostninger.

Gebyr for sletning Hvis din police skal annulleres, fordi du ikke er i stand til at deltage i den 
planlagte trackday eller arrangementet aflyses af arrangøren, har du ret til 
fuld tilbagebetaling af din præmie (ekskl. oprindeligt administrationsgebyr) 
fratrukket et afbestillingsgebyr på 127,5 kr.

Vil du vide mere om vores gebyrer?
Du finder yderligere oplysninger her: https://trackday.moris.co.uk/Information/Our-Fees
Bemærk at siden er på engelsk, og at du vil blive opkrævet i danske kroner med valutaomregningen GBP 
1 = DKK 8.5.

Vores gebyr

Oplysninger, du har givet os
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Hvis du eller nogen der repræsenterer dig:
• bevidst besvarer vores spørgsmål med vildledende eller urigtige oplysninger i forbindelse med en 

begæring, ændring eller fornyelse af denne forsikring eller fremsætter et krav,
• giver os falske dokumenter.
• fremsætter et krav eller et krav fremsættes delvis med bedrageri for øje, eller
• foretager en bedragerisk betaling til os.  

Vi og/eller forsikringsselskabet kan:
• godkende ændring af din police mhp. registrering af korrekte oplysninger, gøre de relevante 

forsikringsbetingelser gældende og opkræve eventuelt udestående præmie inkl. eventuelle gebyrer til 
dækning af vores administrationsomkostninger;

• afvise et krav eller reducere det beløb forsikringsselskabet betaler, eller
• opsige eller ugyldiggøre din police (behandle den som om den aldrig har eksisteret) - herunder alle andre 

policer, som du har tegnet hos os eller forsikringsselskabet samt opkræve et afbestillingsgebyr.

Når der konstateres svig, kan vi eller forsikringsselskabet:
• undlade at tilbagebetale præmie til dig; 
• inddrive eventuelle omkostninger hos dig;
• opkræve et gebyr for ophævelse af forsikring og
• videregive oplysninger til forebyggelse af bedrageri og retshåndhævende myndigheder.

Bedrageri og bevidste udeladelser
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HVAD DÆKKER DIN TRACKDAY-POLICE:      

• Skade (dvs. skadelig påvirkning) udelukkende på bilen i forbindelse med den pågældende track day.
• Brandskade; dog udelukkende som en direkte følge af et uheld (f.eks. sammenstød).
• Omkostningerne til reparation af bilen eller, hvis forsikringsselskaberne afregner et beløb i henhold til 

fuld forsikringssum. Det afregnede beløb kan ikke overstige bilens markedsværdi på skadesdato, og der 
opkræves selvrisiko/fradrag iht. oplysningerne forsikringsbetingelserne.

• Arbejdsløn dækkes med op til 1.025 kr. per time inklusive moms (medmindre der er indgået en aftale 
om en forhøjelse af arbejdslønnen).

Underforsikring / 
Gennemsnit

Det forudsættes, at bilen er forsikret til korrekt markedsværdi. Hvis du er 
underforsikret, vil forsikringsselskaberne udbetale mindre erstatning i tilfælde 
af en skade, og erstatningen afregnes herefter proportionelt i forhold til det 
underforsikrede beløb.

Markedsværdi Denne police er beregnet på baggrund af markedsværdi og policen dækker 
således ikke ud fra en fastsat værdi. Hvis din bil er blevet ændret til trackday-
kørsel, vil taksatoren godkende, at disse ændringer har indflydelse på 
markedsværdien baseret på tilsvarende ændrede biler.

Subsidiær dækning Er der oprettet en anden forsikring, dækker denne forsikring kun subsidiært. 
Dvs, hvis en anden forsikring ikke dækker.

Bjærgning I tilfælde af, at den forsikrede genstand er totalskadet, forbeholder 
forsikringsselskabet sig retten til at bjærge køretøjet. Hvis forsikringssummen 
er mindre end markedsværdien, forbeholder forsikringsselskabet sig retten 
til at sælge det bjærgede køretøj. Du vil altid blive tilbudt at tilbagekøbe 
køretøjet. Fortjenesten ved salget ved blive delt forholdsmæssigt, men 
forsikringsselskabet vil fraregne 10% af det realiserede salg samt nødvendige 
udgifter fra din andel.

Leasingbiler For leasingbiler gælder særligt følgende:
Køretøjer forsikres efter den stålværdi, som er fastsat og indmeldt ved køb
af forsikringen.
Erstaningen kan ikke overstige stålværdien pr. det seneste
registreringstidspunkt.
Der ydes ikke erstatning for betalt registreringsafgift eller moms.

Betingelser
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Tilkøb til din police (se din dækningsbekræftelse)

Du kan tilkøbe følgende tjeneste:

1. Forsikring af din selvrisiko (kun muligt for en-dags-policer, hvor forsikringssummen ikke overstiger 
425.000 kr.). 
 

Vi anbefaler, at du tager billeder af den forsikrede bil FØR du kører ud på banen. 
 

Dette produkt er tilbudt på en forsikrings-franchise basis. Det fungerer på en tilsvarende måde som 
en selvrisiko, men der er en væsentlig forskel. Den oplyste selvrisiko angiver det beløb en skade skal 
overstige, før forsikringsgiver bliver ansvarlig for en skade. Kun i det tilfælde, hvor skaden overstiger 
selvrisikoen på din police, vil forsikringsgiver blive ansvarlig for at betale dette fulde beløb. I tilfælde af, 
at skaden ligger under selvrisikoen, vil der ikke ydes nogen dækning. 
 

Eksempel: Hvis din selvrisiko er 15.000 kr. vil dette være din franchise-grænse. Skaden på bilen skal overstige 
15.000 kr.  før forsikringsgiver bliver ansvarlig for at betale det fulde beløb på 15.000. Hvis skaden er under 
15.000 kr.  vil du ikke modtage nogen erstatning.

2. Vejhælp (kom sikkert hjem). 
 

Denne tilføjelse dækker dig i det tilfælde, hvor du ikke er i stand til at transportere den forsikrede bil 
hjem som følge af (1) et uheld eller, (2) et mekanisk nedbrud. 
 

Du står selv for valg af udbyder og skal selv lægge ud. Vi vil herefter refundere 90% af disse 
omkostninger mod fremvisning af kvitteringer. Der gælder en maksimal dækning på 3.500 kr. inden for 
Danmarks grænser. Uden for Danmarks grænser dækker vi op til 12.750 kr. 
 

Vær opmærksom på, at denne tjeneste IKKE dækker omkostninger for at fragte din bil fra banen og til 
pit-garagen. Vejhjælp handler om at fragte din bil fra pit-garagen og hjem til dig selv. Se evt. tilkøb 3.

3. Armco/Barriere-dækning & Hjælpevogn 
 

I det tilfælde hvor den baneansvarlige kræver refusion for reparationsomkostninger af deres bane 
(herunder afspærring, sikkerhedsudstyr, bander og barrierer, safety car, eller bjærgning tilbage til pit-
garagen), kan der tilkøbes dækning for dette. Vi vil i givet fald dække dig for 90% af omkostningerne 
op til 25.500 kr.

Mulige tilkøb
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DÆKNINGEN OPHØRER EFTER EN SKADE      
Der kan ikke foretages refusion for ubrugte dage som følge af en skade.

Datoer og Baner Det er dit ansvar at sikre dig, at vi kender datoen for din track day og de baner, 
som du vil køre på. Hvis din police starter med DKTDO skal du opdatere din 
police online via vores ”Log Dates & Circuits” formular.
Du vil modtage en automatisk email fra os med bekræftelse på, at du har 
oplyst os om opdateringer/ændringer på din forsikring. Det er vigtigt IKKE 
at antage, du er dækket, hvis du ikke har modtaget en bekræftelse fra os. 
I tilfælde af tvivl kan du altid ringe på 44 229 911. Vi er ikke i stand til at 
udbetale erstatning for skader, hvis der ikke foreligger en skriftlig bekræftelse 
fra os inden løbsdagen.
Vi opkræver ikke gebyr for den første besked du giver os om en given dag(e)/
bane(r). Har du efterfølgende brug for at få ændret en allerede oplyst dato/
bane, opkræver vi følgende gebyrer:
Datoændring
Online – 50,58 kr. for hver datoændring online. Hvis vi skal gøre det for dig, 
er gebyret 168,85 kr.
Skift af bane
Vi opkræver 84,58 kr. for hver ændring online. Vær dog obmærksom på, at vi 
kan kræve en ekstra præmie for nogle baner.

Forsikringsperiode Den sidste af dine track days skal køres inden for 365 dage efter den første 
dato, du har oplyst os om. Fx kører du første dag 1. januar, så skal du have 
brugt din sidste dag senest d. 31. december.

Ubrugte Track Days Skulle du ikke nå at bruge alle dage, som du købte oprindeligt, refunderer vi 
ubrugte dage til dig (såfremt der ikke har været anmeldt en skade). Refusionen 
bliver opgjort forholdsvist efter tabellen i afsnittet om opsigelse af police. 

Flerdagespolicer
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DÆKNINGEN OPHØRER EFTER EN SKADE      
Der kan ikke foretages refusion for ubrugte dage som følge af en skade.

Hvis din track day er aflyst af enten dig selv eller en arrangør har du ret til at få refunderet din præmie. For 
en-dags policer er der et gebyr på 128,90 kr., og vi tilbagebetaler ikke det oprindelige administrationsgebyr. 
Hvis du har en ny dato inden for 60 dage af den oprindelige, kan vi også flytte ændre din police. I det tilfælde 
opkræver vi et administrationsgebyr på 171,44 kr. for at udstede et formelt tillæg til policen.

Du kan til enhver tid opsige forsikringen ved at ringe til os på 44 229 911, via vores hjemmeside eller via 
email på info@moris-trackday.dk. Du kan også skrive til os på:

MORIS Trackday C/O Indigo Underwriters Danmark ApS, Kvæsthusgade 5C, 2., 1251 København K, 
Danmark.

Vi kan opsige din forsikring med 30 dages skriftligt varsel (når det er muligt). Vi vil kun gøre dette, hvis vi har 
en god grund - ekspempler på dette kan være:
• Manglende indbetaling af præmie.
• En fundamental risikoændring, som fx ændring af bil, forsikringssum eller bane, der resulterer i, at vi ikke 

kan tilbyde dækningen. 
• Modvilje i at samarbejde eller fremskaffe nødvendige informationer, som vi måtte efterspørge.

Refusion af præmie Hvis forsikringen er opsagt og du ikke har haft en skade eller de planlagte 
track days ikke har fundet sted, vil du have krav på en refusion af præmien 
fraregnet den periode, hvor du har været i dækning. Dette beregnes efter 
nedenstående skala:
Refusion er ikke mulig for en given dag, hvor din bil har været på banen (uanset 
distancen, der måtte være kørt).
Vær opmærksom på, at vi modregner et opsigelsesgebyr på 128,90 kr. 
fra ovenstående udregning. Det oprindelige administrationsgebyr er ikke 
inkluderet.
Der gives en fortrydelsesfrist på 14 dage fra den første af:
• Den dato, hvor du modtog dine policedokumenter, eller 
• den dato, hvor aftalen blev indgået, afhængigt af hvilken, der kom sidst.

Opsigelse og Refusion
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Tilbagebetaling af præmie Hvis forsikringen opsiges, har du ret til at få tilbagebetalt den indbetalte 
præmie, medmindre du har anmeldt en skade og den planlagte trackday endnu 
ikke har fundet sted. For track day policer over flere dage dog fratrukket den 
tid du har været dækket. Beregning sker i henhold til tabellen neden for.

Eksempel: Hvis en police med 8 dage er opsagt efter 5 af dagene er brugt. Vil du modtage en refusion for 28% 
af din præmie (så længe du ikke har anmeldt en skade).

Hvis du opsiger forsikringen efter fortrydelsesperioden, vil der blive opkrævet 
et tillægsgebyr på 128,9 DKK til dækning af de administrative omkostninger 
i forbindelse med ydelsen af din dækning.
Hvis vi yder hel eller delvis dækning, eller hvis den trackday du købte forsikring 
til allerede har fundet sted, er tilbagebetaling ikke muligt.

Din ret til at opsige. 
Fortrydelsesret

Du har en lovbestemt ret til at fortryde din police senest 14 dage fra 
kontraktens købsdato eller den dag du modtager din police, alt efter hvilken 
dato der er den seneste.
Hvis du ønsker at opsige en forsikringsdækningen der endnu ikke er trådt i 
kraft, har du ret til fuld tilbagebetaling af den betalte præmie. Alternativt har 
du ret til en forholdsmæssig tilbagebetaling af præmien, hvis du ønsker at 
opsige en forsikring der allerede er trådt i kraft. Det sidste gælder dog kun, 
hvis din forsikring dækker flere trackdage.
Du kan opsige ved at ringe til 44 229 911, på vores hjemmeside eller via email 
til info@moris-trackday.dk. Du kan også skrive til:
MORIS Trackday C/O Indigo Underwriters Danmark ApS, Kvæsthusgade 5C, 
2., 1251 København K, Danmark.
Hvis du ikke benytter din ret til at opsige policen, vil den fortsætte med at 
være i kraft og du skal betale præmien.
For at se dine rettigheder i forbindelse med opsigelse uden for den lovbestemte 
fortrydelsesperiode, bedes du venligst læse policen og betingelserne 
(Opsigelse af policen ovenfor).

Antal dage købt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Antal 
dage 
brugt

0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 0% 40% 57% 65% 70% 73% 75% 75% 75% 75%

2 0% 23% 40% 50% 57% 61% 65% 68% 70%

3 0% 15% 30% 40% 47% 53% 57% 60%

4 0% 10% 23% 33% 40% 46% 50%

5 0% 7% 19% 28% 34% 40%

6 0% 5% 15% 23% 30%

7 0% 5% 12% 20%

8 0% 5% 10%

9 0% 5%

10 0%

Opsigelse af policen
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Undtagelser

Din trackday-forsikring dækker ikke:

1. Motorcykler.

2. Indvendig skade på motor / gearkasse eller transmission, medmindre dette skyldes en direkte 
skadelig påvirkning / en direkte konsekvens af en ulykke på banen eller med en anden deltager.

3. Tingskade forårsaget af mekanisk/elektrisk fejl eller computernedbrud, uanset hvordan skaden er 
sket. 

4. Ansvar over for andre deltagere, tredjemand eller passagerer eller tingskade. 

5. Konkurrencekørsel, (eksempelvis væddeløbs- eller tidskørsel eller forsøg). 

6. Forbrugsmaterialer såsom dæk, olier, foringer osv. 

7. Mindre kosmetiske skader, såsom lakskader eller ridser, der ikke skyldes en ulykke på banen eller 
med en anden deltager.

8. Udgifter til shipping / transport.

9. ”Birdstrike” (påkørsel af fugle) eller direkte skader på din bil, som følge af dyr, der bevæger sig ind 
foran din kørsel på banen.

16. Tab eller skade på bilen, mens den køres af en anden person end den, der er oplyst i 
bekræftelsesdokumentet.

17. Enhver form for bedragerisk, uærlig eller kriminel handling.

18. Skader på grund af slitage og gradvis forringelse.

19. Tab eller skade, der er dækket af anden eksisterende forsikring, herunder og ikke begrænset til 
motorkøretøjs- eller indboforsikringer.

20. Genstande der er gået i stykker, i forfald eller enhver form for følgeskader, herunder konfiskation 
eller henståelse.

21. Tab af computer-lognings-systemer og data.

22. Tab af eller skade på bilen, som følge af skødesløshed, mens der arbejdes på den.

23. Tab pga. enhver form for mekanisk eller elektrisk nedbrydning eller beskadigelse, indtrængende 
vand, rust, oxidering, skjulte fejl og mangler.

24. Mistede eller beskadigede overalls, racerdragt, hjelm, støvler eller handsker.

25. Tilskadekomst eller skade forårsaget af/som følge af kørsel eller brug af bilen på offentlig vej eller 
motorvej, hvor færdselsloven gælder.

26. Nedskrivning af markedsværdien efter reparation.

De følgende undtagelser kan ændres efter aftale (det kan medføre højere præmie) Online Tillæg

10. Ekstra udgifter forbundet med reparation af speciallakering og logoer. ✓
11. Bjærgning. ✓
12. Arbejdsløn der der overstiger 1.025 kr. per time inklusive moms. ✓
13. Skade på bilens interiør som direkte følge af udløste airbags. ✓
14. Tab af genstande der ikke er at betragte som standardudstyr. ✓
15. Personlig ulykke (dette er en separat forsikring). ✓
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Det kan godt betale sig at tænke sig om en ekstra gang, inden du låner din bil ud:

Et fællestræk, som vi har lært gennem årene, er at de virkelig store ulykker sker, når en ekstra 
kører er bag rattet. Vi siger ikke, at alle ekstra kørere er dårlige - men hvad vi siger, er at de meget 
store ulykker, som vi har udbetalt, oftest er forårsaget af “en ekstra kører”.  Helt ærligt har det 
overrasket os at folk har været i stand til at gå efter de ulykker, som vi har set. Tænk over det!

Dækning for flere kørere Der er KUN dækning for flere kørere af bilen, hvis vi eksplicit har godkendt 
det, og det fremgår af din police.

Hvorfor er nogen ekstra kørere mere tilbøjelige til at opleve en ulykke?
Kørsel på en bane kan ikke sammenlignes med kørsel på vejen. Racerbaner er typisk bygget til 
hurtige åbne områder, hvor hastigheden - især for de nye - er ikke helt forstået før det går grueligt 
galt!
Hvis en kører ikke er vant til at køre i den bil, bliver det kun værre. 
Kombineres dette med en kører, der gerne vil “slå” dig i et forsøg på at vise “hvordan det virkelig 
skal gøres”, og vi har en ulykke, der venter på at ske....  
Justin Everitt siger:  “Fokuser på nydelse, ikke forlegenhed. Om at lære, ikke at fejle. Vi har en mistanke 
om, at nogle far & søn/”ven”-relationer er blevet alvorligt testet i årenes løb”
Er du usikker på, om du skal lade en anden køre din bil? Vi ønsker ikke at afskrække dig, men det er 
virkelig et andet miljø, så vær ikke bange for at spørge om professionel instruktion først.

Skadebehandling Du bedes venligst underrette os online, hvis det er muligt, og inden for 48 
timer efter et uheld, der kan medføre et krav, medmindre der er en god grund 
til at dette ikke kan lade sig gøre. 
Dette skal gøres direkte på MORIS hjemmeside via linket 
https://trackday.moris.co.uk/MORIS-Claims/Track-Day-Claim-Notification
Hvis du oplever nogle problemer, må du meget gerne kontakte os hurtigst 
muligt og ideelt set inden for 7 dage. Du kan få fat på os på 44 229 911, 
via vores hjemmeside eller på email skade@moris-trackday.dk. Du kan også 
skrive til os på:
MORIS Trackday C/O Indigo Underwriters Danmark ApS, Kvæsthusgade 
5C, 2., 1251 København K, Denmark.

Uheldserklæring Forsikringsselskabet kræver en uafhængig erklæring fra en løbsrepræsentant, 
der bekræfter sted, dato og tidspunkt for uheldet. Dokumentet findes på 
sidste side i disse betingelser eller det kan downloades fra vores hjemmeside.
Forsikringsselskabet vil afvise dit krav, hvis du ikke kan fremvise erklæringen.

Flere kørere af bilen

Skader
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Taksator Forsikringsselskabet bag din forsikring kan kræve, at behandlingen af din 
skade vurderes af en uafhængig tredjepart evt. i samarbejde med en taksator. 
Dette er for at sikre, at din skade behandles effektivt og retfærdigt, hvis der 
opstår uoverensstemmelser.
Korrespondance vedrørende din skade skal sendes direkte til Moris Trackday, 
medmindre andet er meddelt.
Taksatoren indsender en rapport til Moris Trackday, der står for at videresende 
denne til forsikringsselskabet.
Udbetaling for skaden vil ske direkte fra Indigo Underwriters Danmark ApS 
medmindre andet er oplyst.

Fotos Fotos skal tages på banen FØR bilen repareres. Bilen skal fotograferes fra alle 
fire sider på bilen uanset skader. Du skal kunne bevise, at du har lidt et tab. 
Dette er et KRAV i forhold til din police. Forsikringsselskabet har ubetinget 
ret til at afvise et krav, hvis du ikke overholder ovenstående anvisninger Fotos  
skal sendes direkte til Moris Trackday enten digitalt online eller via post.

Reparationer Du skal have vores / forsikringsselskabets tilladelse til at arbejde udføres, 
medmindre reparationsarbejdet udføres for at gøre bilen sikker.

Bortskaffelse af dele Beskadigede dele bør IKKE bortskaffes, før du har tilladelse til det.

Bedrageri Forsikringsselskabet kan afvise et krav, hvis det viser sig, at kravet er falsk 
eller anmeldt med bedrageri for øje hvad angår beløb eller andet.

Vi indsamler og benytter informationer om dig for at kunne tilbyde dig en forsikring, der kommer dig til gode 
samtidig med, at vi kan overholde de juridiske forpligtelser, vi måtte have.
Disse informationer omhandler fx dit navn, din adresse og kontaktdetaljer og anden relevant information, 
som vi indsamler i forbindelse med den forsikringsdækning, som kommer dig til gode. Disse informationer 
kan i særlige tilfælde indeholde mere følsomme detaljer så som information vedrørernde dit helbred eller 
eventuelle strafferetlige handlinger.
I særlige tilfælde, vil vi have brug for dit samtykke til at behandle særlige kategorier af informationer om dig 
(herunder følsomme oplysninger som helbredsoplysninger eller eventuelle strafferetlige handlinger). Når vi 
har brug for dette, vil vi eksplicit bede om dit samtykke. Du er ikke forpligtet til at give dit samtykke, og du 
kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at sende en mail til info@moris-trackday.dk (det vil dog 
ikke påvirke vores lovgrundlag for behandling af informationer om dig inden du har trukket dit samtykke 
tilbage). Giver du ikke dit samtykke til at vi behandler informationer om dig, eller måtte du efterfølgende 
trække dit samtykke tilbage, kan det have indflydelse på, om vi kan tilbyde dig den forsikringsdækning, som 
du nyder godt af. Det kan også forhindre os i at yde dækning for eller behandle dine skader.
Den måde forsikring fungerer på betyder, at dine informationer kan blive delt med forskellige tredjeparter i 
forsikringsindustrien. Det kan fx være forsikringsgivere, -agenturer og -mæglere. Det kan også være vores 
genforsikringsselskab, taksatorer, underbehandlere, tilsyn og lovgivende instanser, svindel og hvidvask 
firmaer eller andre obligatoriske databaser. Vi vil altid kun videregive dine informationer i forbindelse med 
den forsikringsdækning vi tilbyder og i det omfang vi er forpligtet eller berettiget ved lov.

Skader

Databeskyttelse
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Andre personers data, som du giver os
Når du videregiver informationer om andre personer til os, skal du give dem besked herom.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om, hvordan vi behandler dine informationer, kan du finde vores fulde beskrivelse på 
vores hjemmeside ved at besøge https://trackday.moris.co.uk/information/privacy-and-security-policy. Vi 
kan også fremsende det i andre formater på foranledning.

Kontaktoplysninger og dine rettigheder
Du er sikret visse rettigheder i forbindelse med den information, vi gemmer om dig, herunder retten til at 
tilgå disse informationer. Hvis du ønsker at benytte dig af disse rettigheder, snakke med os om, hvordan vi 
bruger dine informationer eller at få fremsendt en kopi af vores fulde persondatapolitik, beder vi dig om at 
kontakte os på oplysningerne nedenfor.
MORIS Trackday C/O Indigo Underwriters Danmark ApS, Kvæsthusgade 5C, 2.,
1251 København K, Danmark.
Telephone: 44 229 911   Email: info@moris-trackday.dk

Du har også ret til at indsende en klage til det relevante datatilsyn, men vi vil opfordre dig til at tage fat på 
os først.

Din forsikring formidles af MORIS Trackday, der er et binavn til Indigo Underwriters Danmark ApS (Indigo).  
Indigo er et dansk forsikringsagentur under tilsyn af det danske finanstilsyn. Vores CVR nummer er 39793679 
og vores adresse er Kvæsthusgade 5C, 2., 1251 København K, Danmark.
Moris Trackday indtegner forsikringen på vegne af Lloyd’s Insurance Company S.A., der er et Belgisk 
forsikringsselskab omfattet af Garantiordningen for Skadeforsikringsselskaber i Danmark.  
Yderligere oplysninger på Lloyd’s Insurance Company S.A., der er forsikringsgiver kan findes nedenfor.
Lloyd’s Insurance Company S.A., Bastion Tower,Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgien 
www.lloyds.com/brussels
Email: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com
Lloyd’s Insurance Company S.A. er registreret hos Banque- Carrefour des Entreprises/Kruispuntbank van 
Ondernemingen med nr. 682.594.839 RLE (Bruxelles). Det er et forsikringsselskab, der er under tilsyn af 
Belgiens nationalbank. Dets registreringsnummer og øvrige oplysninger kan findes på www.nbb.be. Som en 
del af forsikringsaftalen knytter sig i unikt markedsnummer (UMR), der vil fremgå på din policeforside. UMR 
benyttes af Lloyd’s Insurance Company S.A. til at identificere aftale mellem dig og os.

Denne forsikring er underlagt dansk lov og praksis, og enhver tvist, der opstår under, fra eller i forbindelse 
med denne forsikring er underlagt enhver kompetent ret i Danmark. 
Enhver stævning eller indkaldelse, der kræver forkyndelse for Lloyd’s Insurance Company S.A. med det 
formål at indlede retsprocesser i forbindelse med denne forsikring, anses for at være forkyndt korrekt, hvis 
de adresseres og indleveres til
Anne Buhl Bjelke
Lloyd’s General Representative for Denmark, Langelinje Allé 35, 2100 København
Tel: 7227 3450  Email: anne.bjelke@lloyds.com

Databeskyttelse

Din forsikringsgiver

Valg af lov og jurisdiktion



Vi gør vores bedste for at udvikle let forståelige og ukomplicerede forsikringsydelser, men vi må også 
erkende, at der indimellem forekommer feedback der udtrykker utilfredshed. Denne feedback er vigtig for 
os i og i første omgang vil vi bede dig om at kontakte os på 44 229 911 eller klage@moris-trackday.dk.

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du være berettiget til, at prøve din klage ved ankenævnet for 
forsikring.

Det er vores mål er at sikre, at alle henvendelser vedrørende din forsikring behandles hurtigt, effektivt og 
retfærdigt. Vi gør os altid umage med at levere den bedste serviceydelse.

Hvis du ønsker at klage, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til enten Moris Trackday c/o Indigo 
Underwriters Danmark ApS.

Adressen til Moris Trackday er:
Kvæsthusgade 5C, 2.
1251 København K
Email: klage@moris-trackday.dk

Du kan også sende din klage til Lloyd’s Insurance Company S.A. på
Service Manager
Operations Team, Lloyd’s Insurance Company S.A.,
Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussels, Belgium.
Tel: +32 (0)2 227 39 40
Email: lloydsbrussels.complaints@lloyds.com

Du vil modtage en skriftlig afgørelse på din klage inden for 8 (otte) uger efter din klage er modtaget. 

Hvis du fortsat er utilfreds efter modtagelse af den endelige afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for 
Forsikring. Deres kontaktoplysninger er:
Ankenævnet for Forsikring Østergade 18, 2
1100 København K 
Tlf.: +45 33 15 89 00
Email: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk

Hvis du har købt din forsikring online kan du muligvis også klage via Eu’s Onlinetvistbilæggelse

(OTB)  platform. Hjemmesiden for OTB-platformen er www.ec.europa.eu/odr.

Det ovenfor nævnte ændrer ikke dine juridiske rettigheder.

  22 moris

Klager



  moris 23

Udfyldes og underskrives af en official / trackday-arrangør.

Bemærk venligst: Formålet med denne formular er at afgive en uafhængig erklæring, til bekræftelse af dato og 
tidspunkt for ulykken bistå i processen med et forsikringskrav vedrørende trackday.  

Detaljer om ulykken

Dato:

Ca tidspunkt:

Bane:

Hjørne:

Trackday

Navn på arrangør:

Event:

Bilen / føreren

Bil:

Registreringsnummer:

Førers navn:

Detaljer på official

Navn på official:

Stilling:

Underskrift:

Dato:

Det udfyldte skema bedes indsendes til:

MORIS Trackday C/O Indigo Underwriters Danmark ApS, Kvæsthusgade 5C, 2.,
1251 København K, Denmark.
Eller på email til  skade@moris-trackday.dk.

Skema til anmeldelse af hændelse
på din trackdayr


