
Vad ingår i försäkringen?

Trafikförsäkring  - Ersätter personskador 
och skador på annans egendom upp till 
300 miljoner kr. 

Halvförsäkring (delkasko) - Om det framgår 
av ditt försäkringsbrev att EU-mopeden är 
halvförsäkrad (delkasko)ingår även följande:
Brand - Om din EU-moped brunnit eller fått 
skador på grund av brand eller skador på 
elektriska kablar efter en kortslutning så 
ersätter försäkringen dem.
Stöld - Försäkringen ersätter stöld, tillgrepp 
samt uppsåtlig skadegörelse i samband med 
dessa händelser.
Rättsskydd - Om du hamnar i en tvist som 
gäller det försäkrade fordonet ersätter vi 
advokat- och rättegångskostnaderna upp 
till 250 000 kr. Försäkringen ersätter även 
skada som du kan bli skyldig att betala i din 
egenskap av ägare och brukare av  
EU-mopeden.

Helförsäkring  - Om det framgår av ditt 
försäkringsbrev att EU-mopeden är 
helförsäkrad ingår även:
Vagnskada - ersätter skador på din egen 
moped vid t.ex. trafikolycka, uppsåtlig 
skadegörelse av tredje man eller annan yttre 
olyckshändelse.

Vad ingår inte i försäkringen?

Nedan beskriver vi några exempel på 
begränsningar i din försäkring, se det fullständiga 
villkoren för mer information.

Försäkringen gäller inte för skada som sker 
under tävling, träning inför tävling eller vid 
hastighetskörning under tävlingsliknande 
former. Försäkringen gäller inte heller för skada 
som sker när fordonet används på motorbana 
eller liknande. 
Försäkringen gäller endast om du är fordonets 
verklige civilrättslige ägare och huvudsakliga 
brukare. 
Trafikförsäkringen -  Ersätter inte skador på 
ditt eget fordon och gäller inte om fordonet är 
avställt. 
Stöld – Försäkringen gäller inte vid olovligt 
brukande
Rättsskydd – Försäkringen 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
Vagnskada - Som vagnskada räknas bl.a. inte 
skador som uppkommit genom rost, frätning, 
köld, väta eller fukt samt skada som är inifrån 
kommande. 

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?

Nedan beskriver vi några exempel på vad 
som inte omfattas av din försäkring, se det 
fullständiga villkoren för mer information.

Utrustning och tillbehör som det enligt lag är 
förbjudet att använda.
Utrustning som inte hör till fordonet eller kan 
anses normalt för det.

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument som t.ex. 
förköpsinformation, fullständiga försäkringsvillkor och försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Detta är en individuell skadeförsäkring, konsumentförsäkring. EU-mopedförsäkringen är en trafikförsäkring, som är 
obligatorisk för fordon i trafik enligt svensk lag. Utöver trafikförsäkringen kan du välja att ha en halv- eller helförsäkring. 

Försäkring för EU-moped (Moped Klass I)   
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark,  Produkt: EU-mopedförsäkring

516403-8662, registrerade i Sverige  
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När och hur ska jag betala?

Du kan betala via faktura hel- eller halvårsvis eller månadsvis via autogiro. Första premien ska betalas inom 14 
dagar efter den dag vi avsänt premieavin till dig.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?

Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet. Om du tecknar försäkring samma dag som den ska 
träda i kraft gäller den dock inte förrän efter det klockslag som du tecknar den. Försäkringen förnyas automatiskt för 
ytterligare ett år, om inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna.

Hur säger jag upp avtalet?

Du kan säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång genom att meddela oss detta när som helst dessförinnan. 
Du kan även säga upp din försäkring med omedelbar verkan om försäkringsbehovet bortfaller eller om det inträffar en 
annan liknande omständighet. Kontakta Moderna Försäkringar om du vill avsluta din försäkring.

Om du tecknat försäkringsavtalet på distans har du även ångerrätt i 14 dagar från dess att du har tecknat 
försäkringsavtalet. Kontakta Moderna Försäkringar om du vill utnyttja ångerrätten.

Vilka är mina skyldigheter?

 – Betala premien i tid.
 – Medverka vid skadereglering och besiktning.
 – Följa säkerhetsföreskrifterna i villkoret, t.ex.: 

 – Föraren ska vara nykter vid körning.
 – Föraren ska ha körkort och den ålder som krävs.
 – Inte köra fordonet om det har körförbud.
 – Fordonet ska vara låst med godkänt stöldskydd.

 – Nycklar får inte förvara i eller i närheten av fordonet. 
 – Medverka vid skadereglering och besiktning.

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet och vid transport mellan 
dessa länder. Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt trafikskadelagen för skada som i följd av trafik med 
svenskregistrerat fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige. 

Var gäller försäkringen?


