KNALLERTFORSIKRING
BETINGELSESNR. 135-1

Det er ifølge Færdselsloven lovpligtigt at tegne
ansvarsforsikring på din knallert – også hvis du kører
på en knallert 30, der i dag kaldes en lille knallert.

ANSVAR
Knallertforsikringen omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring. Det betyder, at ansvarsforsikringen betaler
de skader, du måtte komme til at lave på andre per
soner og andres ting. Forsikringen dækker ikke skader
på din egen knallert. Der er ikke selvrisiko på forsikringen, og du stiger ikke i præmie, hvis du skulle komme
ud for et uheld med knallerten.
KASKO
Du kan ikke tegne kasko på din knallert.
INDREGISTRERING
Det er dit ansvar, at din knallert er indregistreret og
forsynet med nummerplade. Du kan selv foretage indregistreringen på motorkontoret, men normalt sørger
forhandleren for både nummerplade og indregistrering.
Der er ingen registreringsafgift, men nummerpladen
koster et mindre beløb. Sælger du din knallert til en
anden person, skal den nye ejer meddele dette til
motorkontoret.

ULOVLIG KØRSEL
Ulovlig kørsel på din knallert kan medføre konfiskation,
bøde eller fængselsstraf. Derudover risikerer du at
skulle betale erstatning for eventuelle skader, som du
har påført andre personer eller ting.
Det er ulovligt at køre på tunet knallert, køre i spirituspåvirket tilstand, køre med passager bagpå samt køre
uden nummerplade.
FORSIKRINGSPRÆMIE
Prisen på knallertforsikringen er den samme, hvad
enten der er tale om en stor eller en lille knallert.
Du kan få en billigere præmie, hvis du tegner flere
forsikringer hos os.

Tæt på og ligetil
Himmerland Forsikring gs.
Himmerlandsgade 110
9600 Aars
CVR-NR.: 14 94 40 79

Tlf: 96 98 18 00
post@himmerland-forsikring.dk
www.himmerland-forsikring.dk

Himmerland Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab – vi er ejet af vores kunder. Gennem mere end 125 år har
vi kun haft ét fokus: Kunderne! Det betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag,
og at vores rådgivning altid bygger på personlig kontakt og en reel interesse i at sikre, at vi altid tilbyder den
optimale forsikringsløsning og den bedste service. Det er derfor, vi siger: Himmerland Forsikring – tæt på og ligetil.

