
Detta dokument är en sammanfattning av försäkringsskydd och begränsningar som finns i försäkringen. Det är inte anpassat till dina 
individuella val och ger inte en fullständig representation av alla bestämmelser i din policy. Se ditt Försäkringsdokument inklusive 
schemat, för fullständig information om ditt skydd och villkoren.

Önskar du försäkrat värde upp  till 1 500 000:- på din bil får du svar inom 24 timmar efter korrekt ifylld och betald ansökan.  Sök 
därför detta försäkringsskydd i god tid innan du skall beträda banan med din bil. Blir din försäkringsansökan ej godkänd så 
återbetalas premien. 

Vad är denna typ av försäkring?
Denna försäkring täcker olycksskador på ditt fordon under en icke-tävlingsinriktad eller tidtagen bandag. 

moris
motorsport & track day insurance

Förköpsinformation för Moris Trackday försäkring

Försäkringen tillhandahålls av MORIS.co.uk / Indigo, som är ett 
försäkringsföretag som regleras av den Danske Finanstilsyn under 
FT-nr 36189

Track Day Försäkring - Försäkrat värde upp till   1 500 000:-

Vad är försäkrat?
Försäkringen täcker en hel dag på ett Track 
day event  för fordon upp till max 
1 500 000:-  svar inom 24 timmar.
Flexibilitet för att ändra datum och / eller 
bana i förväg (mot eventuella extra 
avgifter).
Olycksskada på din bil (oavsett om 
det är ditt fel eller inte) under en icke-
tävlingsinriktad bandag.
Brandskador täckta efter olycka.
Försäkring för alla europeiska banor 
inklusive banor i UK.

Finns det några begränsningar för detta försäkringsskydd?
 Det finns ett tak på 1500:- per timme arbetskostnad, men vi kan öka detta om det särskilt begärs.
 Skyddet är begränsat till skada orsakat när det är på den angivna banan men sträcker sig inte till att täcka skador som orsakats i 
områden som Pit Garage eller Paddock.

 Självrisk beräknas efter ca 5% av det totala värdet av din bil du angivit i din ansökan.

Var täcker försäkringen?
Alla Skandinaviska, Europeiska och Brittiska banor.

Vad är mina skyldigheter?
• Du måste vara noggrann när du svarar på alla frågor vi ställer genom att säkerställa att all information som ges är korrekt och

fullständig.
• Du måste kontrollera att informationen i ansökan är korrekt och att den återspeglar de försäkringsskydd du har begärt.
• Du måste meddela oss om felaktigheter i informationen i ansökan eller om det skett ändringar av informationen.
• Du måste ta rimlig försiktighet för att förhindra förlust eller kroppsskada.
• Du måste berätta för oss om alla anspråk så snart som möjligt och följa anspråks proceduren i dokumentet.

Vad är inte försäkrat?
Varje tredje parts ansvar.
Skada på tävlingsbanan / barriärerna. Barriär/Armco 
försäkring finns att köpa som tillval.
Intern skada orsakad av mekaniskt fel på motorn, växellådan 
eller transmissionen såvida inte skador är en följd av en direkt 
och uppenbar påverkan som omfattas av denna försäkring.
Kosmetiska skador eller skador orsakade av att köra över 
kantstenar/Curbs.
Förlust / skada på datorns loggningsutrustning och data.
Förlust av marknadsvärde.
Tävlingskörning, inklusive racing och tidtagna varv - Time-
attacks.
Användning på väg eller allmän plats enligt kraven i 
Trafiksäkerhetsverket då allmän trafikförsäkring gäller.  
Körning av person som inte är inskriven i försäkringen som 
försäkringstagare.



När startar och slutar mitt försäkringsskydd?
Detta är en endagars försäkring som det står i försäkrings dokumentet. En flerdagars Track Day försäkring kan köpas. För att vara 
försäkrad i flera Track dagar måste du registrera datumen innan du går ut på banan för att försäkringen skall vara giltig. Detta kan 
göras dagen innan du skall köra på din  sida efter inloggning.

När och hur betalar jag?
Betalning kan göras via ditt kreditkort där din offert kommer att sparas. 

Hur avslutar jag eller säger upp min försäkring?
Det finns en 14-dagars ångervecka från det datum då du mottar dokumentationen eller början av försäkringen beroende på vilket 
som är senast. Om du avbokar inom denna 14-dagarsperiod får du full återbetalning av premien, förutsatt att du inte har gjort ett 
anspråk. Om du avbokar utanför denna 14-dagarsperiod har du rätt till återbetalning av premien med avdrag för den tid du har 
köpt försäkring för, förutsatt att du inte har gjort något krav.
Om du har beträtt banan med din bil så anses du ha brukat försäkringen och din 14 dagars ångervecka är ej giltig. Din 
försäkringspremie kommer då  inte att återbetalas.


