moris

motorsport & track day insurance

Dit policedokument

Trackday-forsikring

Velkommen

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) formidler forsikringer via Indigo Underwriters
Ltd, 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 refærdig 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.
Vil du tjene £5 til dig og din ven? I så fald gøres det let ved jeres næste køb på over £100. Det eneste,
du skal gøre, er at fortælle os, hvem din ven er. Dette udløser en automatisk promoveringskode,
der bliver sendt til dig og din ven på email. Du skal bruge koden for at indløse dine £5.
https://trackday.moris.co.uk/TELL-A-FRIEND/Details-and-FAQ’s
Vi håber at du får en sikker og sjov oplevelse.

Justin Everitt

Tel: 020 3427 5960

Email: helpme@moris.co.uk

Moris C/O Indigo Underwriters Ltd
32 Threadneedle Street
London EC2R 8AY

Web: www.moris.co.uk
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Skadetjekliste

DÆKNING PÅ DENNE POLICE OPHØRER,
NÅR DER ER UDBETALT ERSTATNING FOR EN SKADE
På en fleredagespolice, kan du have mulighed for at få en delvis tilbagebetaling for ubrugte dage

I tilfælde af skader på den forsikrede bil:
STRAKS
Få underskrevet en uheldsrapport af en løbsansvarlig (se bagsiden af dette policedokument
eller download fra vores hjemmeside).
TAG BILLEDER
af bilens skader set fra alle 4 sider
SØRG FOR AT UNDERRETTE OS INDEN FOR 48 TIMER
online PÅ https://trackday.moris.co.uk/MORIS-Claims/Track-Day-Claim-Notification
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Forsikringsdækning
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.

Trackday forsikring yder den samme dækning 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.

Dækningsomfang
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 mester-skaber som du deltager i for øjeblikket.
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Policeoversigt
Dette er en tackday skadeforsikring, der er sammensat for at dække din bil i tilfælde af,
at du har en skade på banen, eller hvis andre deltagere laver skader på din bil under din
trackday-kørsel.
Policeoversigt

Dette er kun vejledende. Der findes et komplet sæt vilkår sammen med
policedokumentet, som du bør sætte dig ind i.
Denne forsikring formidles af MORIS.co.uk på vegne af Indigo Underwriters
Ltd (Indigo). Indigo er et forsikringsagentur og Lloyd’s coverholder, der
reguleres af The United Kingdom Financial Conduct Authority (FCA) under
firmaregistreringsnummer 514818. Din forsikring er afdækket af Lloyd’s
under UMR (Unique Market Reference) B0775RCB00819, der er indgået
imellem Lloyd’s og Indigo.
Indigo Underwriters Ltd er registreret i England og Wales under
selskabsregistreringsnummer 7085778 på adressen
32 Threadneedle Street, London EC2R 8AY.

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 trackday.

Fordele

• Dækning for pludselig skade på din bil i forbindelse med trackday-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 Traffic Act 1988.
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 trackday events.
Transport- eller bjærgningsomkostninger.
Brug af personer, der ikke er nævnt i politikken.
Arbejdsløn der overstiger DKK 1.025 pr. time inklusiv moms.

Dette er ikke en komplet liste, se venligst dine vilkår for alle detaljer.
Policens løbetid
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Denne forsikring tegnes på dagsbasis eller for et bestemt antal dage i henhold
til din dækningsbekræftelse.
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Policeoversigt
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 trackdays.
Du kan opsige forsikringen ved at ringe til +44 020 3427 5960 (mandag
til fredag fra kl. 10.00 til 18.30), på vores hjemmeside, via email på
info@moris.co.uk eller skriftligt til;
MORIS.co.uk C/O Indigo Underwriters Ltd
32 Threadneedle Street London EC2R 8AY
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 +44 020 3427 5960 (mandag til fredag fra kl. 10.00 til
18.30), via e-mail på claims@moris.co.uk eller skriftligt til:
MORIS.co.uk C/O Indigo Underwriters Ltd
32 Threadneedle Street London EC2R 8AY
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.co.uk C / O Indigo Underwriters Ltd eller til
Lloyd’s klageansvarlige enhed.
Adressen på MORIS.co.uk C/O Indigo Underwriters Ltd er:
32 Threadneedle Street London EC2R 8AY
Email: complaints@moris.co.uk
Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af en klage kan du skrive til
Lloyd’s i Danmark:
Anne Bjelke (Lloyd’s generelle repræsentant i Danmark)
Langelinie Allé 35
DK-2100 Copenhagen Denmark
Tlf: +45 7227 0000
Direkte: +45 7227 3450
Fax: +45 7227 0000
Email: anne.bjelke@lloyds.com
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Policeoversigt
Klager

Hvis du forbliver utilfreds efter modtagelse af den endelige afgørelse, kan du
klage til Ankenævnet for Forsikring. Deres kontaktoplysninger er:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 Copenhagen V
Danmark
Tlf.: +45 33 15 89 00, Telefontid: 10.00 - 13.00
Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk
Det ovenfor nævnte ændrer ikke dine juridiske rettigheder.

Hvis forsikringsselskabet
er insolvent

Du kan muligvis kræve kompensation fra The Financial Services Compensation
Scheme. Yderligere oplysninger kan fås her:
Financial Services Compensation Scheme
10th Floor, Beaufort House
15 St Botolph Street
Loncon EC3A 7QU
eller telefon
+44 0800 678 1100
eller +44 0300 123 9123, hvis du ringer fra en mobiltelefon.
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Definitioner
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.

Banen

Banens forløb som den er beskrevet i Track Day Insurance Details-dokumentet
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 showområdet eller ander 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 formidler forsikringer på vegne af Indigo Underwriters Limited. Indigo
er et forsikringsagentur der eguleres af The United Kingdom Financial Conduct
Authority (FCA) under registreringsnummer 514818. Indigo Underwriters er
Lloyd’s coverholder og kan dermed indgå bindende aftaler under 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.

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

Dét forsikringsselskab eller Lloyd’s syndikat, der er angivet på dit Track Day
Insurance Details-dokument som din forsikringsgiver.

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 ellerracing) 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.
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Dine forpligtelser
Dit ansvar

Hvis du ikke har besvaret vores spørgsmål nøjagtigt og præcist kan vi eller
forsikringsselskabet opsige din police, under henvisning til The Consumer
Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012. 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.co.uk på +44 0203 427 5960.

Du er forpligtet til

1. at forhindre eller redurere tab eller skade og
2. overholde enhver juridisk forpligtelse, vedtægt eller anden ændring.

Krav & Behov
•
•
•
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MORIS 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.
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Vores gebyr
Gebyr for datoændring

Du skal underrette os om en datoændring. Du kan kontakte os på moris.
co.uk/mydates.asp. Vi opkræver et gebyr på £5,95 hver gang du kontakter os
på nettet. Hvis vi skal gøre det for dig, opkræver vi et gebyr på £19,95.

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
moris.co.uk/mydates.asp. Hvis du skifter bane opkræver vi et ekstra gebyr på
£9,95. 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 £19,95, 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 £15.

Vil du vide mere om vores gebyrer?
Du finder yderligere oplysninger her: https://trackday.moris.co.uk/Information/Our-Fees

Dine oplysninger
Ved at udstede policen og fastsatte betingelser og præmie, har vi godtaget de oplysninger du har givet os.
Du skal således sikre dig, at vores spørgsmål bliverer 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 uforsigtigned.
• 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, hvs 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.
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Bedrageri og bevidste udeladelser
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.
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Betingelser
HVAD DÆKKER DIN TRACKDAY-POLICE:
•
•
•

•

Skade (dvs. skadelig påvirkning) udelukkende på bilen i forbindelse med den pågældende trackday.
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 uheldssdagen, og
der opkræves selvrisiko/fradrag iht. oplysningerne forsikringsbetingelserne.
Arbejdsløn dækkes med op til DKK 1.025 per time inklusiv 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 trackdaykørsel, 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.

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
£40.000).
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 £2.000 vil dette være din franchise-grænse. Skaden på bilen skal overstige
£2.000 før forsikringsgiver bliver ansvarlig for at betale det fulde beløb på £2.000. Hvis skaden er under
£2.000 vil du ikke modtage nogen erstatning.
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Opsigelse af policen
Se venligst MORIS’ “My Dates”-side. Hvis du ikke har en erstatningsdato, skal du formelt opsige din police.
Præmien vil blive tilbagebetalt fuldt ud, hvis der er tale om en en-dagespolice. Hvis der er tale om en
fleredagespolice, vil den præmie vi tilbagebetaler blive beregnet iht. nedenstående tabel (eksklusiv tidligere
opkrævet adm. gebyr) og der vil blive fratrukket et gebyr for sletning på £15 efter, at din fortrydelsesperiode
er udløbet. Hvis du har fremsat et krav, vil præmien ikke blive betalt tilbage.
Du kan til enhver tid opsige denne forsikring ved at ringe til +44 020 3427 5960 (mandag til fredag fra kl.
10.00 til 18.30) eller på vores hjemmeside eller via email på info@moris.co.uk eller skriftligt til:
MORIS.co.uk C/O Indigo Underwriters Ltd
32 Threadneedle Street
London EC2R 8AY
Vi kan opsige denne forsikring med 30 dages skriftligt varsel. Vi opsiger kun din forsikring, hvis der er en
gyldig grund til det. (Eksempler på gyldige grunde er som følger):
• Manglende præmiebetaling.
• Ændring af risikoen, således at vi ikke længere kan tilbyde dig dækning.
• Manglende samarbejde eller manglende indsendelse af oplysninger eller ønsket dokumentation.
Tilbagebetaling af præmie

Du har en fortrydelsesfrist på 14 (fjorten) dage enten fra
• den dag du modtager dokumentation for forsikringen, eller
• forsikringsperiodens begyndelse, alt efter hvilken dato der ligger
senest.
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; dog fratrukket den tid (eller trackday omfattet
af en fleredagespolice) du har været dækket. Beregning sker i henhold til
tabellen neden for.
Eksempel: Hvis din policer gælder i 8 dage og du opsiger efter den 4. dag, har
du ret til tilbagebetaling af 28% af den samlede præmie (ekskl. gebyrer).
Hvis du opsiger forsikringen efter fortrydelsesperioden, vil der blive opkrævet
et tillægsgebyr på £15 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
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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 +44 020 3427 5960 (mandag til fredag fra kl.
10.00 til 18.30) eller på vores hjemmeside eller via email til info@moris.co.uk
eller skriftligt til:
MORIS.co.uk C/O Indigo Underwriters Ltd
32 Threadneedle Street, London EC2R 8AY
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).
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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.

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

8.

Ekstra udgifter forbundet med reparation af speciallakering og logoer, medmindre det er en
udtrykkelig aftale.

9.

Udgifter til shipping / transport / bjærgning. (Bemærk: Forsikring af udgiften til bjærgning i
forbindelse med trackdays i England, Skotland eller Wales kan tilføjes som en valgfri udvidelse.
Denne mulighed er tilgængelig, når du betaler din bilskadeforsikring online).

10.

Arbejdsløn der der overstiger DKK 1.025 per time inklusiv moms medmindre der er indgået en
særskilt aftale.

11.

Skade på bilens interiør som direkte følge af udløste airbags.

12.

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

13.

Enhver form for bedragerisk, uærlig eller kriminel handling.

14.

Skader på grund af slitage og gradvis forringelse.

15.

Tab af genstande der ikke er at betragte som standardudstyr, medmindre det er godkendt af os

16.

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

17.

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

18.

Tab af computer-lognings-systemer og data.

19.

Tab af eller skade på bilen, mens der arbejdes på den.

20.

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

21.

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

22.

Personskade.

23.

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

24.

Nedskrivning af markedsværdien efter reparation.

25.

Registreringsafgift.
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Skader
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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

Uheldserklæring

Forsikringsselskaberne 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.
Forsikringsselskaberne vil afvise dit krav, hvis du ikke kan fremvise erklæringen.

Taksator

Det selskab der forsikrer din trackday kan kræve, at behandlingen af dit krav
overvåges af en uafhængig tredjepart evt. i samarbejde med en taksator.
Dette er for at sikre, at dit krav behandles effektivt og retfærdigt, hvis der
opstår uoverensstemmelser.
Korrespondance vedrørende dit krav skal sendes direkte til MORIS,
medmindre andet er meddelt.
Taksatoren indsender en rapport til MORIS, der står for at videresende denne
til forsikringsselskaberne.
Udbetaling vedrørende skaden vil ske direkte fra Indigo Underwriters Ltd
medmindre andet er oplyst.

Fotos

Fotos skal tages på banen FØR bilen repareres. Bilen skal fotograferess 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. Forsikringssel skaberne har ubetinget
ret til at afvise et krav, hvis du ikke overholder ovenstående anvisninger Fotos
skal sendes direkte til MORIS 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

Forsikringsselskaberne kan afvise et krav, hvis det viser sig, at kravet er falsk
eller anmeldt med bedrageri for øje hvad angår beløb eller andet.
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Databeskyttelse
Læs venligst denne meddelelse, da den forklarer, hvordan dine personlige oplysninger bruges. Vis venligst
denne meddelelse til alle andre, du har givet oplysninger om, fordi det også gælder for dem.
I dette afsnit (Databeskyttelse) referer alle henvisninger til ‘vi, os og vores’ også til vores agenter, der handler
på vores vegne, og udtrykket forsikringsselskab omfatter også deres agenter og genforsikringsselskaber.
Personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger (‘Personlige oplysninger’) betyder enhver
information vi ligger inde med om dig og andre, der knytter sig til din
forespørgsel, tilbud eller police. Dine personlige oplysninger vil blive opbevaret
i en rimelig periode på computer, som papirfil eller i et andet format for at sikre
opretholdelse af en klar og komplet historik med forsikringsforespørgsler,
citater, policehenvisning og transaktioner. Oplysningerne kan endvidere
bruges til undersøgelser og analyse.
Persondataforordningen fra 2016 fastsætter kravene til kontrol af dine
personlige oplysninger. For så vidt angår Persondataforordningen fra
2016 håndteres datakontrollen af dine personlige oplysninger af Indigo
Underwriters Ltd og formidles af MORIS.co.uk. Vi deler dine personlige
oplysninger med forsikringsselskabet, lovpligtige organer, tilsynsmyndigheder
og andre autoriserede organer.
Vi og forsikringsselskabet kan undersøge, indsamle og bruge data om dig fra
offentligt tilgængelige kilder (herunder vælgerlister, landsdomstolsafgørelser,
konkursbehandlinger, oplysninger om beslaglæggelse, sociale medier og
netværkssider) og virksomhedsregistre. Vi kan gøre det til enhver tid for at
sikre, at du modtager et godt tilbud, håndtere din police, foretage en periodisk
justering, forny din police, rapportere en hændelse eller håndtere et krav.
For yderligere information om databeskyttelsesloven kan du også skrive
til Informationskommissæren i Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,
Cheshire, SK95AF. Telefonnummer +44 06125 545745.
Dine personlige oplysninger kan også bruges eller videregives til tilsyn med
henblik på overvågning og overholdelse af regler. Af og til kan dine personlige
oplysninger videregives til udvalgte tredjeparter, som hjælper os med at
forbedre vores tjenester.

Følsomme persondata

Nogle af dine personlige oplysninger kan omfatte ‘følsomme
personoplysninger’, som f.eks. oplysninger om helbred og straffedomme.
Vi og / eller forsikringsselskabet bruger følsomme personoplysninger ved
beregning af tilbud til dig, udstedelse og administration af din police samt
serviceydelser til dig; herunder krav. Følsomme personoplysninger vil ikke
blive brugt med henblik på markedsføring.

Kreditsøgninger

Vi eller forsikringsselskabet kan bede kreditvurderingsbureau’er om at
levere oplysninger til vurdering af din ansøgning eller fornyelse. Disse
oplysninger medvirker til at bekræfte din identitet, give os mulighed for at
beregne tilbud til dig og afgøre, hvilke betalingsmuligheder du kan tilbyde.
Det kan f.eks. være månedlige afdrag. Du kan se en oversigt over denne
søgning, hvis du anmoder om en kreditrapport. Oplysninger kan ikke ses af
andre kreditvurderingsbureau’er og søgningen vil på ingen måde påvirke din
kreditoversigt eller kreditvurdering.

Oplysninger fra
I henhold til betingelserne for din police skal du fortælle os om enhver
forsikringsregistre		
hændelse, som f.eks. en ulykke eller tyveri, der kan give anledning til et krav
(selvom det ikke var din skyld), og om du har gjort krav gældende. Vi eller
forsikringsselskabet kan søge i forskellige registre for at validere din eller
andre personers skadehistorie eller ejendom, hvis de er omfattet af din police
eller dit krav.

moris

17

Databeskyttelse
Vi eller forsikringsselskabet kan søge i en række registre, herunder:
• Claims and Underwriting Exchange (CUE) Register der drives af Insurance
Database Services Limited (IDS Ltd)
• Hunter Database, der drives af Experian og
• Motor Insurance Anti Fraud and Theft Register (MIAFTR), der drives af
Association of British Insurers (ABI).
Når du oplyser os eller forsikringsselskabet om en hændelse, kan vi eller
forsikringsselskabet videregive disse oplysninger til registrene.
Hvordan bruger vi dine
personlige oplysninger		
		

1. Forsikringsadministration, fornyelse og håndtering af krav
Vi vil bruge dine personlige oplysninger til at arrangere og
administrere din police og udstede dokumenter og oplysninger til
dig. Forsikringsselskabet benytter dine personlige oplysninger til at
vurdere din forsikringsbegæring, foretage beregninger og vurdere krav.
Oplysninger kan også deles med andre forsikringsselskaber enten direkte
eller via dem, der handler på vegne af forsikringsselskabet, såsom tilsyn
eller efterforskere. Hvis du skifter mægler eller forsikringsselskab, kan vi
verificere visse detaljer om din police over for dem. Dét gør vi kun, hvis
vi er sikre på, at der er tale om en seriøs anmodning. Hvis du har givet os
dine kredit- eller debetkortoplysninger, kan vi bruge disse oplysninger ved
automatisk at fornyelse af din police, medmindre du har bedt os om ikke
forny policen.
2. Forebyggelse og forhindring af kriminalitet og bedrageri
Vi og forsikringsselskabet kan bruge dine personlige oplysninger til at
forebygge og forhindre begæringer og krav der fremsættes med bedrageri
for øje. Besparelserne hjælper os med at holde præmierne nede.
Vi og forsikringsselskabet kan kontrollere dine oplysninger i en række
registre og databaser mod bedrageri for at sikre et fuldstændigt og
nøjagtigt billede.
Vi og forsikringsselskabet kan også dele dine oplysninger med
retshåndhævende myndigheder, andre organisationer og offentlige
organer. Hvis vi eller forsikringsselskabet mistænker bedrageri eller
konstaterer, at der er afgivet forkerte eller unøjagtige oplysninger, vil
vi træffe passende foranstaltninger, der kan omfatte videregivelse
oplysninger til bekæmpelse af bedrageri og retshåndhævende
myndigheder.
Vi som forsikringsselskab og andre organisationer, herunder udenlandske
organisationer, kan bruge de oplysninger der er registreret af agenturer til
beskyttelse imod bedrageri for at forhindre bedrageri og hvidvaskning af
penge, som f.eks.:
• kontrol af oplysninger og ansøgninger om kredit og billige lån uden
sikkerhedsstillelse
• styring af kredit eller kontokort/ billige lån uden sikkerhedsstillelse
• inddrivelse af gæld
• kontrol af oplysninger i forslag og krav til alle former for forsikring eller
• kontrol af oplysninger om jobsøgere og medarbejdere
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Databeskyttelse
3. Oplysninger til dig om andre produkter og serviceydelser
Vi vil aldrig sælge eller videregive dine oplysninger til tredjeparter
mhp. markedsføring. Vi må kontakte dig mht. andre produkter
og serviceydelser, der kan have din interesse eller mhp.
markedsundersøgelser, medmindre du har bedt om ikke at kontakte dig.
Vi må kontakte dig pr. post, telefon, SMS, e-mail eller andre passende
medier. Vi må bruge dine oplysninger, efter at din police er ophørt. Hvis
du ikke ønsker at dine oplysninger skal bruges på denne måde, bedes du
give os besked.
Yderligere oplysninger

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om eller ønsker at klage over vores eller
forsikringsselskabet brug af dine personlige oplysninger, bedes du kontakte
os.
Du har ret til at modtage en kopi af de personlige oplysninger vi ligger inde med.
Hvis du ønsker en kopi, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.
Hvis vi bliver bedt om at rette eller fjerne eventuelle oplysninger, fordi de er
unøjagtige sender vi en bekræftelse til dig.
Hvis vi ændrer den måde vi bruger dine personlige oplysninger på, giver vi dig
besked. Hvis du ikke kan acceptere denne ændring, skal du fortælle os det så
hurtigt som muligt.

Kontakt med andre på
dine vegne

Hvis din ægtefælle, registrerede partner eller andre personer (som vi har tillid
til agerer på dine vegne) ringer til os og kan besvare vores sikkerhedsspørgsmål,
tillader vi dem at hjælpe dig med at administrere din police eller dine krav.
Som en sikkerhed for dig, er du den eneste som kan annullere din police eller
ændre kontaktadresse, medmindre vi har aftalt det med dig eller bobestyrer
i tilfælde af din død.

Overvågning og optagelse

Vi og forsikringsselskabet kan optage eller lytte med på opkald med
uddannelse og kvalitetskontrol samt for at forhindre og afsløre bedrageri. Vi
kan også bruge overvågningskameraer på vores områder.
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Din forsikringsgiver
Trackday-policen på din bil formidles af MORIS.co.uk på vegne af Indigo Underwriters Ltd (Indigo). Indigo
Underwriters Ltd er registreret i selskabsregistreret i England og Wales under selskabsregistreringsnummer
7085778 på adressen 32 Threadneedle Street, London EC2R 8AY.
Indigo er et forsikringsagentur og Lloyd’s coverholder der er reguleret af the United Kingdom Financial
Conduct Authority (FCA) under registreringsnummer 514818. Dit forsikringsbevis garanteres af Lloyd’s ,
som har accepteret ansvaret for din police under UMR (Unique Market Reference) B0775RCB00819, der
er indgået imellem Lloyd’s og Indigo.
Begrænset ansvar
Syndikaterne er individuelt ansvarlige, ikke solidarisk ansvarlige. Det vil sige, i tilfælde af skade, er hver af
syndikaterne (og vores evt. kuratorer og bobestyrere) kun ansvarlige for deres andel af syndikatets andel af
risikoen.

Valg af lov og jurisdiktion
Denne forsikringsaftale er underlagt lovgivningen i England og Wales og er underlagt den eksklusive
jurisdiktion for domstolene i England og Wales.
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Klager
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 +44 020 3427 5960 eller
complaints@moris.co.uk.
Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du sende din klage til The Financial Ombudsman Service,
Exchange Tower, Harbour Exchange Square, London E14 9SR. Telefon +44 0800 023 4567 eller +44 0300
123 9123, hvis du ringer fra en mobiltelefon.
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.co.uk c/o Indigo
Underwriters Ltd.
Adressen til MORIS.co.uk c/o Indigo Underwriters Ltd er:				
32 Threadneedle Street London EC2R 8AY
Email: complaints@lloyds.com
Du vil modtage en skriftlig afgørelse på din klage inden for 8 (otte) uger efter din klage er modtaget.
Hvis du ikke er tilfreds med behandlingen af en klage kan du skrive til Lloyd’s i Danmark:
Anne Bjelke (Lloyd’s generelle repræsentant i Danmark)
Langelinie Allé 35
DK-2100 Copenhagen Denmark
Tlf: +45 7227 0000
Direkte: +45 7227 3450
Fax: +45 7227 0000
Email: anne.bjelke@lloyds.com
Hvis du forbliver utilfreds efter modtagelse af den endelige afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for
Forsikring. Deres kontaktoplysninger er:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2, 1.
1572 Copenhagen V
Danmark
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 online dispute resolution (ODR)
platform. Hjemmesiden for ODR-platformen er www.ec.europa.eu/odr.
Det ovenfor nævnte ændrer ikke dine juridiske rettigheder.
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Skema til anmeldelse af hændelse
på din trackday
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 C/O Indigo Underwriters, 32 Threadneedle Street London EC2R 8AY
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Databeskyttelse
Din personlige databeskyttelse
Hvem er vi

Vi er den forsikringsgiver, som er angivet i forsikringsaftalen og/eller i
forsikringsbeviset.

Grundlæggende
oplysninger

Vi indsamler og anvender relevant information om dig for at kunne give
dig forsikringsdækning eller dén forsikringsdækning der tjener dig bedst og
opfylder vores juridiske forpligtelser.
Disse oplysninger indeholder detaljer som dit navn, din adresse og dine
kontaktoplysninger og eventuelt andre oplysninger, vi indsamler om dig i
forbindelse med forsikringsdækningen, som du nyder godt af.
Disse oplysninger kan indeholde følsomme detaljer, såsom oplysninger om dit
helbred og, om du eventuelt er tidligere straffet.
I visse tilfælde skal vi muligvis bruge dit samtykke for at behandle visse typer
oplysninger om dig (herunder følsomme detaljer om dit helbred og, om du
eventuelt er tidligere straffet). Hvis vi har brug for dit samtykke, beder vi dig
om det. Du behøver ikke give dit samtykke, og du kan til enhver tid trække dit
samtykke tilbage. Hvis du ikke giver dit samtykke, eller du trækker dit samtykke
tilbage, kan det påvirke vores mulighed for at yde forsikringsdækningen som
du nyder godt af og det kan forhindre os i at dække dig eller behandle dine
skader.
Forsikring fungerer sådan, at dine oplysninger kan deles med og bruges af
en række andre aktører i forsikringssektoren; f.eks. forsikringsselskaber,
-agenter eller -mæglere, genforsikringsselskaber, skadebehandlere,
underentreprenører, tilsyn, politimyndigheder, Det Kriminalpræventive Råd
og obligatoriske forsikringsdatabaser. Vi vil kun videregive dine personlige
oplysninger i forbindelse med den ydede forsikringsdækning og i det omfang
det kræves eller er tilladt i henhold til loven.

Andre personers
oplysninger

Hvis du eller din agent eller mægler giver os oplysninger om andre personer,
skal du give denne meddelelse til dem.

Kontakt os og dine
rettigheder

Du har rettigheder i forhold til de oplysninger, vi ligger inde med om dig;
herunder retten til at få adgang til dine oplysninger. Hvis du ønsker at udøve
dine rettigheder, vil tale med os om hvordan vi bruger dine oplysninger eller
anmode om en kopi af vores fulde privatlivspolitik(er), bedes du venligst
kontakte os eller den agent eller mægler, der tegnede din forsikring, der vil
give dig vores kontaktoplysninger på:
Forsikringsgiver
Navn:
Data Protection Officer
Email:
EUDataProtection@amtrustgroup.com
Adresse: 2 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7BB
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