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Tæt på og ligetil

Concordia Forsikring as. tilbyder skadesforsikringer til private kunder, mindre og mellemstore virksomheder 
og landbrugskunder samt specialforsikringer som f.eks. forsikring af kæledyr og heste. Concordia Forsikring 
as. er et 100 %-ejet datterselskab i Himmerland Forsikring-koncernen. Vores vigtigste fokus er: Kunderne! Det 
betyder, at vores forsikringer tager udgangspunkt i vores kunders hverdag, og at vores rådgivning 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: Concordia Forsikring – tæt på og ligetil. CVR-NR.: 17 39 46 30

TEGN EN KASKO- 
FORSIKRING PÅ DIN CYKEL

Hos Concordia Forsikring kan du tegne en kaskoforsikring på 
din cykel. Mange cykler er i dag en dyr investering – og uanset 
om du bruger din racercykel eller din mountainbike til sport 
og motion i fritiden eller som transportmiddel, så giver det en 
ekstra tryghed at vide, at du er godt forsikret, hvis uheldet er ude. 
Cykelkaskoforsikringen tegnes som et tillæg til din indboforsikring 
i Concordia Forsikring.

Hvad er dækket?
Cykelkaskoforsikringen dækker ved tyveri, når cyklen 
befinder sig i aflåst bygning eller udenfor bygning, hvis 
cyklen er forsvarligt aflåst. Derudover dækkes skader 
på cyklen, der sker i forbindelse med sammenstød, 
påkørsel, styrt, væltning og lignende hændelser. Skader 
på cyklen samt afmonteret tilbehør er også dækket, 
hvis det sker under transport. Selvrisikoen følger sam-
me regler som for selve indboforsikringen.

Hvad er ikke dækket?
Cykelkaskoforsikringen dækker ikke, hvis der sker 
brud som følge af træthed og rust i rammen eller 
konstruktionen. Det samme gælder for de udgifter, du 
har til almindelig vedligeholdelse samt udbedring af 
kosmetiske skader. Og hvis du deltager i cykelløb, der 
kræver licens, skal du være opmærksom på, at cykel-
kaskoforsikringen ikke omfatter skader, der sker under 

sådanne cykelløb. Kontakt os, hvis du ønsker overblik 
over den nøjagtige dækning.

Sådan erstatter vi
Kan din cykel efter en skade repareres, betaler vi - med 
evt. regulering for alder - hvad det koster at få den 
repareret. Er den totalskadet, tages der udgangspunkt 
i prisen for en identisk eller nærmest identisk cykel. 
Både ved totalskade og reparation ydes der erstatning 
efter en fastlagt tabel, hvor der ydes 100 % det første år. 
Herefter falder erstatningen år for år. Og er cyklen mere 
end 18 år gammel, ydes der maksimalt 10 % af nyværdi-
en af en tilsvarende ny cykel.

forsikringspræmie
Forsikringspræmien afhænger af cyklens værdi. Er du 
Totalkunde hos os, opnår du 10 % rabat på din indbofor-
sikring. Rabatten ydes fortsat, selv om du får skader.
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