
Hensikten med dette produktinformasjonsarket er å gi deg en kort oversikt over hovedinnholdet i forsikringen din. Du finner fullst endige opplysninger i avtaledokumentene
(forsikringssøknaden, forsikringsbeviset og forsikringsvilkårene). Vennligst les alle dokumentene for å sørge for at du har alle opplysninger.

Hva slags forsikring er dette?

Vi tilbyr kjøretøyforsikring for elsparkesykkel med forsikringsoblat. Dette beskytter deg mot økonomisk risiko forbundet med bruken av de forsikrede
kjøretøyene.

Hva dekkes av forsikringen?

Vi tilbyr forskjellige typer forsikring som du kan 

velge blant:

Tredjeparts ansvarsforsikring for kjøretøy

✔ Dekning hvis det forsikrede kjøretøyet 

forårsaker skade på andre.

✔ Erstatning for berettigede krav.

✔ Bestrider uberettigede krav.

Førerulykkesforsikring

✔ Erstatning for personskade på den autoriserte 

føreren forårsaket av en ulykke.

✔ Dekker det lovfestede underholdskravet til 

gjenlevende forsørgede i tilfelle dødsfall.

Forsikringssum

✔ Forsikringssummen pr. tapshendelse står 

spesif isert i dekningsoversikten.

Er det noen begrensninger på 
dekningen?

Det f innes f lere situasjoner der forsikringsdekningen 
kan begrenses. Eksempler på situasjoner som 

avskjæres fra forsikringsdekning:

! Forsettlig skade.

! Skade forårsaket av deltakelse i godkjente 
konkurranser.

Hva dekkes ikke av forsikringen?
Tredjeparts ansvarsforsikring for kjøretøy

x Skade på eget kjøretøy.

Førerulykkesforsikring

x Skade på føreren forårsaket av tredjepart.

Forsikring for kjøretøypark − elsparkesykkel
Produktinformasjon

Selskap: Zego B.V., registrert i det nederlandske foretaksregisteret med foretaksnummer 78746930, med bevilling som 
forsikringsformidler og underlagt tilsyn ved det nederlandske Finansmarkedstilsynet (foretaksnummer: 12047576).

Wakam, registrert i foretaksregisteret i Paris, Frankrike, med foretaksnummer 562 117 085, med bevilling som forsikringsforet ak og 
underlagt tilsyn ved det franske Finanstilsynet (ACPR).

Produkt: Ansvars- og førerulykkesforskring for elsparkesykkel

Hvor er jeg dekket?

✔ Forsikringsdekningen din gjelder innenfor Norges geografiske grenser.



Hvordan sier jeg opp avtalen?
• Du kan si opp avtalen etter tapshendelsen.

• Hvis du selger kjøretøyet, overdras avtalen til kjøperen. Kjøperen har retten til å si opp avtalen innen én måned fra 
kjøpet.

Når begynner og utløper dekningen?

• Forsikringsdekningen begynner når du har foretatt engangsbetalingen og utløper på slutten av trafikkåret uten behov

for oppsigelse. Trafikkåret går fra 1. september til slutten av august påfølgende år. Avtalen kan fornyes etter utløp.
• Forsikringsdekningen vil også avsluttes om kjøretøyet kasseres.

Når og hvor skal jeg betale?

Premiene er engangsinnbetalinger. Disse må betales før du mottar forsikringsoblaten og forsikringsoblatbeviset. Du 

kan overføre premieinnbetalingene eller gi oss fullmakt til å trekke premiene fra kontoen din.

Hvilke plikter har jeg?
Pliktene dine inkluderer:

• Du må besvare alle spørsmålene på søknadsskjemaet fullt ut og sannferdig.

• Du må betale hele forsikringspremien før utløp av fristen.

• Du må ikke kjøre forsikrede kjøretøy når du er påvirket av alkohol eller narkotika.

• Du må kun leie ut forsikrede kjøretøy til personer over 16 (seksten) år.

• Du må melde alle krav til oss i god tid, og hjelpe oss å undersøke og gjøre opp kravet.


