
Motorcykelförsäkring 
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: ICA Försäkring AB   Produkt: Motorcykelförsäkring
ICA Försäkring AB, org.nr 556966–2975, ICA Försäkring AB har tillstånd från Finansinspektionen i Sverige att meddela  
skadeförsäkring och står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, www.fi.se  
eller e-post finansinspektionen@fi.se. ICA Försäkring AB:s tillstånd kan kontrolleras genom kontakt med Finansinspektionen.

Det här dokumentet är endast ett faktablad som överskådligt presenterar huvudsaklig omfattning och begränsningar och är skapat för 
att du enklare skall kunna jämföra olika försäkringsprodukter. Fullständiga villkor och förköpsinformation för motorcykelförsäkring hittar 
du på vår hemsida www.icaforsakring.se. Med du/dig menar vi här och fortsättningsvis nedan du som är försäkringstagare och ägare till 
fordonet eller annan som enligt lag eller avtal likställs med dig.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en försäkring för motorcykel. Vår motorcykelförsäkring kan köpas i tre olika paket, trafik-, halv och hel. Försäkringen kan gälla 
skador på din motorcykel och skador som du orsakar på person och annans egendom när du är i trafik. Vad försäkringen gäller för enligt 
nedan är beroende av vilken omfattning du valt. 

 Vad ingår i försäkringen?
 Försäkrade 

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare, men endast 
om du är motorcykelns verkliga ägare och huvudsakliga brukare. 
Trafikförsäkringen gäller också för den som drabbas av skada till 
följd av trafik med motorcykeln.

 Trafikförsäkring 
Gäller för 
•  personskador på förare, passagerare och andra personer, skador 

på annat fordon och/eller annan egendom som du kör på, 
t ex ett staket.
 Trafikolycksfall & Krishjälp (ingår i trafikförsäkring)

Gäller för
•   engångsersättning med 3 600 kr vid inskrivning på sjukhus 

i minst 72 timmar, med 2 000 kr (engångsersättning) vid 
sjukskrivning i minst 7 dagar.

•   medicinsk invaliditet, max 600 000 kr.
•   dödsfall vid trafikolycka, engångsersättning 20 000 kr.
•   behandlingskostnader för krishjälp till följd av trafikolycka.
Försäkringen ersätter högst tio behandlingstillfällen för krishjälp
per försäkrad under maximalt ett år efter inträffad skada

 Vad ingår inte i försäkringen?
 Om motorcykeln  är försäkrad med någon annan än den 

som är motorcykelns verkliga ägare och huvudsakliga 
brukare som försäkringstagare utgår ingen ersättning för 
skada på eller förlust av motorcykeln eller annan egendom 
som omfattas av Försäkringen.

 skada som sker under tävling eller träning för tävling 
eller tävlingsliknande former (t ex ”street race” eller rally) 
omfattas inte.

 skada som sker då motorcykeln används på motorbana 
eller liknande, oavsett om området är inhägnat eller 
inte omfattas ej. Med motorbana avses t ex Anderstorp, 
Gotland Ring, Mantorp, Nürnburgring m fl.

 skada vid bedrägeri, förskingringsbrott eller genom olovligt 
brukande omfattas inte.

 saker du har med i motorcykeln och som inte är 
motorcykeltillbehör, t ex mobiltelefon, CD-skivor och 
bagage omfattas inte.

 ljud-, bild- och navigationsutrustning som inte är fast 
monterad omfattas inte.

 skada som omfattas eller kan omfattas av leverantörsgaranti 
eller liknande omfattas inte.

 skada om motorcykeln befunnit sig utomlands i mer än 
182 dagar i sträck omfattas inte.

 skador som sker då motorcykeln används för yrkesmässig 
uthyrning eller utlåning mot betalning omfattas inte.

 kostnad för lackering eller foliering som inte motsvarar 
motorcykelns seriemässiga utförande omfattas inte.
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 Vad ingår i försäkringen?

 Halvförsäkring
Utöver det som ingår i trafikförsäkring gäller halvförsäkring för
•   brand – ersättning för skador på motorcykeln efter brand, 

blixtnedslag eller explosion.
•   stöld – ersättning om din motorcykel stjäls och för skador på 

motorcykeln efter inbrott/stöldförsök. Försäkringen omfattar 
också utrustning och tillbehör som är normalt för motorcykeln. 
Även avmonterat tillbehör som förvaras inlåst

•  glas – betalar reparation eller byte av glasrutor som krossas eller 
spräcks.

•   maskinskada – för en motorcykel som är yngre än 5 år och har 
körts mindre än 5 000 mil omfattas plötsliga fel som påverkar 
motorcykelns funktion på t.ex. motor, elektronik, växellåda och 
kraftöverföring

•   räddning – bärgning av motorcykeln till verkstad vid 
trafikolycka, stöld eller annat driftstopp. Kostnad för 
hemtransport av förare, passagerare och privat bagage.

•   rättsskydd – betalar ombuds- och rättegångskostnader upp till 
400 000 kronor vid tvister kopplat till ditt motorcykelägande. 
Du kan få rättsskydd om försäkringen gäller när tvisten eller 
misstanken om brott uppkommer och om den gällt under 
en sammanhängande tid av minst två år hos oss eller annat 
försäkringsbolag. Har du inte haft rättskyddförsäkring i två 
år enligt ovan gäller skyddet endast om de händelser eller 
omständigheter som ligger till grund för anspråket inträffat 
sedan försäkringen trädde i kraft.
 Helförsäkring

Utöver det som ingår i halvförsäkring gäller helförsäkring för
•   vagnskada – skada på motorcykeln genom trafikolycka, 

omkullkörning kollision med djur, skadegörelse och annan yttre 
olyckshändelse, till exempel att motorcykeln råkar välta.

•   vagnskada vid kollision med djur – försäkringen utan självrisk 
under förutsättning att skadekostnaden överstiger 1 000 kronor.

  
Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?

 Ersättningen för själva motorcykeln och tillbehör är 
begränsad till 1 500 000 kr om inte annat framgår av 
försäkringsbrevet.

 för en motorcykel äldre än 30 år är ersättningen för själva 
motorcykel inklusive tillbehör begränsad till 60 000 kr. 

 ersättningen för tillbehör till motorcykeln är begränsad till 
20 000 kr

 trafikförsäkringen gäller inte för skada som uppkommer vid 
körning på inhägnat tävlingsområde.

 brandmomentet i försäkringen ersätter inte skador som 
uppstår genom explosion i motor, avgassystem, däck eller 
slangar eller skador orsakade av djur. 

 ersättningen vid stöld av eftermonterad ljud-, bild- och 
navigationsutrustning är begränsad till 20 000 kronor.

 ersättningen vid stöld av hjul utan hjullås är begränsad till 
25 000 kr.

 glasskada som uppkommer vid trafikolycka eller uppsåtlig 
skadegörelse ersätts inte om motorcykeln är halvförsäkrad 
(omfattas istället av eventuell vagnskadeförsäkring).

 räddningsförsäkringen ersätter inte driftstopp på grund av 
brist på drivmedel

 rättsskyddet gäller inte för brottmål där misstanke om brott 
eller åtal till någon del avser uppsåtliga eller grovt vårdslösa 
gärningar såsom grov vårdslöshet, rattfylleri eller olovlig 
körning.

 försäkringen gäller inte för skada/händelser som uppstår 
i samband med bränslestopp eller för skada som kan 
omfattas av annan del av försäkringen.

 vagnskadeförsäkringen ersätter inte skada genom rost, 
frätning, köld, väta eller fukt.
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 Var gäller försäkringen?
 Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kortsystemet och vid transport mellan dessa länder.
 För att försäkringen skall gälla vid skada får du haft fordonet utanför Sverige i max 182 dagar i sträck vid skadetillfället.

 Vilka är mina skyldigheter?
• Du måste ange riktiga och fullständiga uppgifter vid tecknandet av försäkringen. Din försäkring kan vara ogiltig om vi inte får rätt 

information.
• Du måste betala premien i tid.
• Kontrollera dina försäkringshandlingar när du får dem, både vid nyteckning, ändring och förnyelse så att du säkerställer att du fått det 

försäkringsskydd du behöver och förväntar dig.
• Du ska utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss om ett förhållande, som angetts i avtalet och som är av väsentlig betydelse för risken, ändras. 

T ex om någon under 24 år brukar fordonet, eller om fordonet hyrs/lånas ut mot betalning. Din försäkring kan vara ogiltig om vi inte får rätt 
information.

• Du är skyldig att efter bästa förmåga försöka hindra eller begränsa en skada, detta gäller även andra personer som kunden gett tillstånd att 
använda den försäkrade egendomen.

• Du är skyldig att följa de säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav som villkoret uppställer. Detta gäller även andra personer som du gett 
tillstånd att använda den försäkrade egendomen.

• Du ska snarast möjligt anmäla inträffad skada och om skada inträffat i samband med brott ska du polisanmälan brottet så snart som möjligt.
• Du är skyldig att medverka till besiktning som vi vill utföra med anledning av inträffad skada. Skadade föremål ska behållas om vi inte 

medger annat.
• Du måste lämna korrekt och fullständig information vid skada så riskerar du att få mindre eller ingen ersättning alls.

 När och hur ska jag betala?
• Första premien för försäkringen ska betalas inom 14 dagar efter den dag då vi avsänt premieavi till dig. Betalas inte premien i rätt tid tar vi 

ut en påminnelseavgift. Vi har rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter den dag då vi skickat ett skriftligt meddelande till 
dig om uppsägningen.

• Har den avtalade premien höjts under försäkringstiden, ska tilläggspremien betalas inom 14 dagar efter den dag då vi avsände premieavi 
till dig. Om tilläggspremie inte betalas i rätt tid får vi räkna om försäkringstiden för den ändrade försäkringen med hänsyn till den premie 
som betalats. Sedan skriftligt besked om sådan omräkning av försäkringstiden har avsänts till dig gäller försäkringen under den kortare tid 
som följer av omräkningen, dock minst under 14 dagar efter det att besked avsänts.

 När börjar och slutar försäkringen gälla? 
• Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet, max i upp till ett år. Om du tecknar försäkringen samma dag som den ska 

träda i kraft gäller den dock inte förrän efter det klockslag du tecknar den. Kan försäkringstidens början inte fastställas, börjar den dagen 
efter den dag då du meddelat oss att du vill teckna försäkring. Om försäkringen är giltig endast under förutsättning att premien betalas 
före försäkringstiden, börjar den gälla dagen efter premiebetalningen.

• ICA Försäkring ansvarar endast för skada genom händelse som inträffar under försäkringstiden om inte annat särskilt anges i 
försäkringsvillkoren. Om skada uppkommit successivt ansvarar ICA Försäkring endast för den del av skadan som uppkommit under 
försäkringstiden i ICA Försäkring.

• Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt för ytterligare ett år, om inte annat framgår av avtalet eller 
omständigheterna. Förnyelse sker dock inte om försäkringen vid försäkringstidens utgång har sagts upp att upphöra vid denna tidpunkt 
eller försäkringstagaren har tecknat en motsvarande försäkring hos annat bolag.

 Hur kan jag säga upp avtalet?
• Vill du säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, får du göra detta när som helst dessförinnan. Du får säga upp försäkringen att 

upphöra med omedelbar verkan, om försäkringsbehovet faller bort eller om det inträffar en annan liknande omständighet.
• Har en försäkring förnyats kan du, innan du har betalat någon del av premien, säga upp försäkringen att upphöra med omedelbar verkan. 

En förnyad försäkring upphör också omedelbart, om du utan att betala premie för denna försäkring tecknar en motsvarande försäkring 
hos ett annat bolag.

• Har vi begärt ändring av försäkringsvillkoren under försäkringstiden får du säga upp försäkringen till den tidpunkt då ändringen annars 
skulle börja gälla. Uppsägningen ska göras före denna tidpunkt.

• Du får också säga upp försäkringen vid skada om vi väsentligt åsidosätter våra skyldigheter enligt Försäkringsavtalslagen eller enligt 
försäkringsvillkoret.
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