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I. Ydelsesindhold
BIKE Sundhedsforsikring Comfort Plus. 

Forsikringsperiode
Alt efter aftale med CG tilbyder du ved handel med 
brugt motorcykel dine kunder en fast forsikringsperi-
ode på 6, 12 eller 24 måneder – uanset, hvor mange 
kilometer kunden kører i dette tidsrum.

Ved handel med ny motorcykel udgør forsikringsperi-
oden 12 eller 24 måneder ud over producentens garan-
ti – uanset, hvor mange kilometer kunden kører i dette 
tidsrum.

Løbetiden for forsikringsforlængelsen udgør 12 måne-
der – uanset, hvor mange kilometer kunden kører i dette 
tidsrum.

Forsikringens gyldighed
Forsikringen er gældende i Danmark samt ved ferie- og 
forretningskørsel også i Europa.

Overdragelse
Forsikringen følger køretøjet og overdrages i forbindel-
se med videresalg til den nye ejer.

Forsikringens omfang
Med BIKE Sundhedsforsikring powered by Car-
Garantie tilbyder du en forsikring, som omfatter hele 
motorcyklen, hvilket sikrer dig helt afgørende konkur-
rencefordele. Du kan få nærmere information om for-
sikringsdækningen på næste side.

Dækning af omkostninger
For de lønomkostninger, som er omfattet af forsikrings-
betingelserne, sker der godtgørelse i henhold til produ-
centens vejledende arbejdstider og for materialeom-
kostninger, som er omfattet af forsikringsbetingelserne, 
ydes der maksimal betaling i henhold til producentens 
vejledende udsalgspris med udgangspunkt i driftstiden 
for den beskadigede komponent på tidspunktet for 
skadens indtræden på følgende måde:

For brugte motorcykler, som på tidspunktet for ska-
dens indtræden er ældre end 7 år, gælder et regule-
ringsbeløb på maksimalt 10.000 DKK for hver skade.

Opretholdelse af forsikringen
For at kunne opretholde forsikringsdækningen er købe-
ren forpligtet til at få udført de serviceeftersyn og det 
vedligeholdelsesarbejde, som producenten foreskriver 
eller anbefaler, hos den forhandler, som har  forestået 
salget, på et af producenten godkendt autoriseret 
værksted, som servicerer det pågældende mærke,  eller 
i henhold til producentens forskrifter. De nærmere  
bestemmelser fremgår af de pågældende forsikrings-
betingelser.

Hurtig og nem afvikling
I tilfælde af en skade bedes du venligst informere CG 
om skadens omfang og få godkendt reparationen  
inden udførelsen af reparationen. Anmeldelsen af ska-
den skal enten finde sted online via CGClaimsWeb eller  
telefonisk. 
Hvis det ikke er muligt at få repareret skaden hos den 
forhandler, som er angivet som forsikringsudbyder, hvil-
ket eksempelvis vil være tilfældet ved skader, der er op-
stået i udlandet, skal kunden først anmelde skaden til 
CG pr. telefon eller e-mail.

Øvrige bemærkninger
Ud over ovennævnte bestemmelser er de generelle 
forsikringsbetingelser gældende. Som udgangspunkt 
foregår CG’s afregning af skader, som er omfattet af 
forsikringen, direkte med det værksted, som står for 
udførelsen af reparationen, således at køberen undgår 
selv at skulle lægge penge ud. Såfremt kunden allerede 
selv har lagt pengene ud (hvilket vil være tilfældet ved  
skader, som er opstået i udlandet), refunderer CG de  
erstatningsberettigede omkostninger direkte til kunden.

© CG Car-Garantie Versicherungs-AG
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Kun få dele dækkes ikke af forsikringen!

Generelt:
Dele, som er udsat for et øget, naturligt slid, driftsmid-
ler og hjælpestoffer, ekstra- eller specialudstyr, som ikke  
leveres af producenten samt ulykker og skader, som 
skyldes hårdhændet behandling.

Særligt:
Radio- og CD-anlæg, dele med en høj naturlig slid 
som katalysator, drivrem, udstødningsspjæld, tandjul,  
spindel, kæder, koblingsnav (medbringer), monte-
ringsplade, koblings- og bremsebelægninger, brem-
seskiver, bremsetromle, glødelampe, tændrør, batte-
rier, hybridbatterier, batterier til elmotor, akkumulator, 
kondensator, relæer, slanger, kilerem, støddæmper og 
befrining.
 
Tændrør, slanger og påkrævede konkrete nævnte 
småmaterialer dækkes, såfremt en udskiftning af disse 
er nødvendige i sammenhæng med afhjælpning af en 
godtgørelsespligtig skade.

II. Omfang. 
BIKE Sundhedsforsikring Comfort Plus. 

Eksempler på forsikringsdækning fra A-Z*:

• ABS-hjulomdrejningssensor

• ABS-styreenhed

• baggaffel 

• bremsekraftforstærker

• bremsesaddel

• elektriske dele af motorstyringen

• elektriske dele af  
tændingssystemet

• elektriske dele af  
udstødningsspjældet

• forgaffel 

• generator/dynamo

• hovedbremsecylinder

• indvendige dele med  
forbindelse til oliekredsløbet

• kombiinstrument

• oliekøler

• opvarmet håndtag 

• primært støtteben 

• sidestøtteben 

• starter

• stel

• styreleje 

• tankelement

• temperatursensor

• termostat

• toppakning

• vandkøler (motor)

*  Forsikringen dækker alle elektroniske og mekaniske komponenter på en motorcykel (der er kun få undtagelser)
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III. Retningslinjer for godkendelse af brugt motorcykel
BIKE Sundhedsforsikring Comfort Plus. 

Forsikringens indgåelse
CG Car-Garantie Versicherungs-AG forsikrer brugte mo-
torcykler og scootere af følgende mærker, som er købt 
eller formidlet af dennes aftalepartnere i eget navn:

Forsikringsperiode
Forsikringen kan indgås med følgende løbetider:

•  6 eller 12 måneders forsikringsperiode for motor-
cykler og scootere, som på tidspunktet for forsikrin-
gens ikrafttræden ikke er ældre end 12 år regnet fra 
første indregistrering, og som ikke har kørt mere end 
80.000 km.

•  24 måneders forsikringsperiode for motorcykler og 
scootere, som på tidspunktet for forsikringens ikraft-
træden ikke er ældre end 6 år regnet fra første indre-
gistrering, og som ikke har kørt mere end 70.000 km.

Tegning af forsikring
Forsikringsaftalen kan kun tegnes på samme tidspunkt, 
som salget af motorcyklen gennemføres.
Forsikringens ikrafttræden er datoen for genindregistre-
ring/udlevering af køretøjet til kunden, og denne dato 
skal anføres som forsikringens ikrafttrædelsesdato på 
forsikringsaftalen.
Tegningen af forsikringsaftalerne skal ske via CG WEBline. 
Et udskrevet eksemplar skal udleveres til kunden. Et  
underskrevet eksemplar skal opbevares af forhandleren.

Udelukkelse fra tegning af forsikring
Det er ikke muligt at tegne forsikringer for motor-
cykler og scootere:
•  som er ældre end 12 år regnet fra første indregistrering 

eller har kørt mere end 80.000 km.

•  som anvendes som udlejningsmotorcykler uden fører 
eller som konkurrence-/racermotorcykler

•  som sælges til erhvervsmæssige videreforhandlere

•  som indregistreres til forhandleren

•  som ikke indregistreres i EU, Schweiz eller Norge

•  som er udstyret med effektforøgende komponenter, 
specialserier, special- og sportsmotorcykler (fx Bimota, 
Egli)

•  af mærker/typer, som ikke er nævnt under ”Forsikrin-
gens indgåelse“.

Ved misligholdelse af bestemmelserne i disse retningslinjer for godkendelse er CG berettiget til at kræve eventuelt 
udbetalte reguleringsydelser tilbagebetalt af aftalepartneren.

-  Aprilia (undtagen RS 125/ 
RS 250)

-  BMW
-  Buell
-  Cagiva
-  CPI
-  Daelim
-  Ducati
-  Gilera
-  Harley-Davidson
-  Honda
-  Husqvarna
-  Hyosung
-  Kawasaki

-  KTM
-  Kymco
-  MBK
-  Moto Guzzi
-  MZ
-  Peugeot
-  Piaggio
-  Sachs
-  Suzuki
-  SYM
-  Triumph
-  Vespa
-  Yamaha.
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Forsikringens indgåelse
CG Car-Garantie Versicherungs-AG forsikrer nye mo-
torcykler og scootere af følgende mærker, som er købt  
eller formidlet af dennes aftalepartnere i eget navn:

Forsikringsperiode
Forsikringen kan indgås med følgende løbetider:

• 12 måneders forsikringsperiode

• 24 måneders forsikringsperiode

Tegning af forsikring
Forsikringsaftalen kan kun tegnes inden for det tids-
punkt, hvor producentgarantien er gældende.
Ved tegningen af forsikringen må motorcyklen ikke 
have kørt mere end 30.000 km siden første indregistre-
ringsdato.
Tegningsdatoen skal registreres som købsdato på for-
sikringsaftalen. Forsikringens ikrafttræden er den første 
dag efter udløbet af producentgarantien.
Tegningen af forsikringsaftalerne skal ske via  CGWEBline. 
Et udskrevet eksemplar skal udleveres til kunden. Et  
underskrevet eksemplar skal opbevares af forhandleren.

Udelukkelse fra tegning af forsikring
Det er ikke muligt at tegne forsikringer for motor-
cykler og scootere:
•  som anvendes som udlejningsmotorcykler uden fører 

eller som konkurrence-/racermotorcykler

•  som sælges til erhvervsmæssige videreforhandlere

• som indregistreres til forhandleren

•  som ikke indregistreres i EU, Schweiz eller Norge

•  for hvilke de(n) af producenten foreskrevne / anbefa-
lede vedligeholdelses-, servicearbejder samt pleje ikke 
er blevet gennemført

•  som er udstyret med effektforøgende komponenter, 
specialserier, special- og sportsmotorcykler (fx Bimota, 
Egli)

•  af mærker/typer, som ikke er nævnt under ”Forsikrin-
gens indgåelse“.

Ved misligholdelse af bestemmelserne i disse retningslinjer for godkendelse er CG berettiget til at kræve eventuelt
udbetalte reguleringsydelser tilbagebetalt af aftalepartneren.

IV. Retningslinjer for godkendelse af ny motorcykel
BIKE Sundhedsforsikring Comfort Plus. 

-  Aprilia (undtagen RS 125/
RS 250)

-  BMW
-  Buell
-  Cagiva
-  CPI
-  Daelim
-  Ducati
-  Gilera
-  Harley-Davidson
-  Honda
-  Husqvarna
-  Hyosung
-  Kawasaki

-  KTM
-  Kymco
-  MBK
-  Moto Guzzi
-  MZ
-  Peugeot
-  Piaggio
-  Sachs
-  Suzuki
-  SYM
-  Triumph
-  Vespa
-  Yamaha.
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V. Forsikringsforlængelse
BIKE Sundhedsforsikring Comfort Plus. 

Forsikringens indgåelse
CG Car-Garantie Versicherungs-AG giver forhandleren 
mulighed for at forlænge eksisterende forsikringsaftaler 
for brugte motorcykler.

Løbetid for forsikringsforlængelse
Forsikringen kan forlænges med følgende løbetid:

•  12 måneders forsikringsperiode for motorcykler og 
scootere, som på tidspunktet for forsikringens ikraft-
træden ikke er ældre end 12 år regnet fra første indre-
gistrering, og som ikke har kørt mere end 80.000 km.

Tegning af forsikring
En forlængelse af forsikringen kan kun ske inden for  
løbetiden for den oprindelige forsikring.
En forlængelse af forsikringen begynder ved udløbet af 
den prindelige forsikring.
En forlængelse af forsikringerne skal tegnes via CG-
WEBline. Et udskrevet eksemplar skal udleveres til 
kunden. Et underskrevet eksemplar skal opbevares af  
forhandleren.

Udelukkelse fra tegning af forsikring
Det er ikke muligt at tegne en forlængelse af forsik-
ringer for motorcykler og scootere:
•  som er ældre end 12 år regnet fra første indregistrering 

eller har kørt mere end 80.000 km.

•  som anvendes som udlejningsmotorcykler uden fører 
eller som konkurrence-/racermotorcykler

•  som sælges til erhvervsmæssige videreforhandlere

• som indregistreres til forhandleren

•  som ikke indregistreres i EU, Schweiz eller Norge

•  som er udstyret med effektforøgende komponenter, 
specialserier, special- og sportsmotorcykler (fx Bimota, 
Egli).

Ved misligholdelse af bestemmelserne i disse retningslinjer for godkendelse er CG berettiget til at kræve eventuelt
udbetalte reguleringsydelser tilbagebetalt af aftalepartneren.
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