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motorsport & track day insurance

Denne forsikring er udbudt af Moris / Indigo, der er et specialiseret
forsikringsagentur reguleret af det Britiske finanstilsyn (Financial Conduct
Authority) med virksomhedsnummer 514818.

Trackdayforsikring
Dette dokument giver et overblik over dine dækninger og begrænsninger, som du også kan finde i dine betingelser. Dokumentet er ikke
tilpasset dine individuelle tilvalg og viser ikke det komplette billede over alle betingelserne for din police. Du kan læse mere om forsikringen i
de fulde betingelser. Opretter du forsikringen, får du betingelser og policen, der tilsammen udgør aftalen mellem os.

Hvilken form for forsikring er der tale om?
Forsikringen dækker skade på din bil, der opstår som følge af deltagelse i et trackday-event.

Hvad dækker den?
Dækning for enkelt eller flere dage (op til 8) for
køretøjer op til £200.000.
Fleksible dage og/eller bane på forhånd (mod gebyr).
Skade på din bil forbindelse med trackday-event uden
konkurrencekørsel.
Brandskade som direkte følge af et uheld.
Dækning på alle europæiske baner.

Hvad dækker den ikke?
Alle former for ansvarsskade.
Skade på bane / barrierer.
Indvendig skade på motor / gearkasse eller
transmission.
Kosmetiske skader som lakskader eller ridser, der ikke
skyldes en direkte og umiddelbar hændelse.
Tab / skade på elektronisk tidtagningsudstyr og data.
Nedskrivning af markedsværdien efter reparation.
Konkurrencekørsel, (eksempelvis væddeløbs- eller
tidskørsel eller rekordforsøg).
Tilskadekomst eller skade som følge af kørsel eller brug
af bilen på veje, hvor færdselsloven gælder.
Hvis bilen føres af personer, der ikke er nævnt i policen.

Er der nogen begrænsninger?
Arbejdsløn dækkes med op til £80/time inklusiv moms (medmindre der er indgået en aftale om en forhøjelse af arbejdslønnen).
Dækingen gælder kun på banen og omfatter ikke tab eller skader der opstår i pit-garagen, på show-området eller andre lignende
områder på banen.

Hvor er jeg dækket?
Du kan blive dækket på alle europæiske baner, men forsikringen dækker kun på de(n) bane(r), der er anført på policen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
•

Du skal give os korrekte oplysninger, når du opretter forsikringen.

•

Du skal tjekke at oplysningerne i policen er rigtige og afspejler de dækninger, du har efterspurgt.

•

Du skal kontakte os, hvis du opdager fejl i oplysninger i policen, eller hvis der er nogle forhold, som har ændret sig.

•

Du skal være påpasselig og tage de nødvendige forholdsregler for at undgå skader på bil eller personer.

•

Du skal anmelde skader til os hurtigst muligt og overholde skadesproceduren, der er anført i din police.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Du kan betale med dit kreditkort via vores hjemmeside, hvor dit tilbud også er gemt. Alternativt kan vi modtage betaling fra dig via
telefonen.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen tegnes på dagsbasis eller for et bestemt antal dage i henhold til din police. Datoerne for dækning vil fremgå af policen.

Hvordan opsiger jeg aftalen?
Du har ret til at annullere din police inden for 14 dage fra købsdato eller den dag, hvor du modtager dit policedokument, alt efter hvilken
dato der er den seneste. Opsiger du inden for denne periode og er dækningen endnu ikke trådt i kraft, har du ret til refusion af hele den
betalte præmie. Hvis du opsiger uden for denne 14 dages periode, har du ret til en forholdsmæssig refusion af den betalte præmie i
forhold til den tid, du har været i dækning, såfremt du ikke har lavet en skade. I dette tilfælde, vil der blive tillagt et opsigelsesgebyr og
dit oprindelige administrationsgebyr vil ikke blive refunderet.

