SOS DANSK AUTOHJÆLP
ABONNEMENT FOR MOTORCYKLER
BETINGELSESNR. 01-0

SOS Dansk Autohjælp yder hurtig og professionel autohjælp overalt i
Europa. Med et abonnement på din motorcykel er du sikret starthjælp,
hvis den går i stå eller slet ikke vil starte. Du får også vejhjælp, hvis
du punkterer. I de fleste tilfælde løses problemet på stedet. Ellers
transporteres din motorcykel til værksted. SOS Dansk Autohjælp
sørger også for, at du kommer sikkert frem. Det gælder også for din
passager, hvis du har en med på din motorcykel.
Hos Concordia Forsikring får du rabat på abonnement hos SOS Dansk
Autohjælp. Så er du godt hjulpet, hvis uheldet er ude.
For at kunne få assistance fra SOS Dansk Autohjælp skal
dækningen fremgå af forsikringspolicen for din Motorcykelforsikring. Der ydes én assistance pr. uheld/driftstop.

MISTET NØGLE

BUGSERING I DANMARK OG EUROPA

BJÆRGNING/FRITRÆKNING

Hvis din motorcykel er udsat for skade eller driftsstop, og
ikke kan repareres på stedet, transporteres den til din bopæl eller værksted i samråd med dig. Ved driftsstop/skade
ved din bopæl transporteres motorcyklen til værksted efter
dit valg.

Hvis din motorcykel er kørt i grøften eller kørt fast indenfor
Danmarks grænser, tilbyder SOS Dansk Autohjælp at
trække dig fri.

Hvis skaden eller driftsstoppet sker uden for Danmarks
grænser i Europa, og motorcyklen ikke kan repareres på
stedet, transporteres den til nærmeste værksted.

STARTHJÆLP, BRÆNDSTOF-UDBRINGNING M.M.
SOS Dansk Autohjælp forsøger at hjælpe dig på stedet,
hvis motorcyklen ikke kan starte eller ikke kan køre videre.
Er det ikke muligt, tilbydes transport til værksted i samråd
med dig.

Er nøglen blevet væk, dækkes bugsering til nærmeste
værksted i samråd med dig.

FÆRDSELSUHELD
Motorcyklen transporteres til værksted under forudsætning af, at SOS Dansk Autohjælp udfører bugseringen.

AKUT OPSTÅET SYGDOM
Hvis du som fører af den dækkede motorcykel i Danmark,
bliver ramt af sygdom eller kommer til skade, og du
således ikke kan fortsætte kørslen, sørger SOS Dansk
Autohjælp for hjemkørsel af motorcyklen, dig og eventuel
passager til fælles bestemmelsessted. Ved akut opstået
sygdom eller tilskadekomst under kørsel uden for
Danmark bliver motorcykel, fører og passager kørt til
nærmeste læge eller behandlingssted.

Tæt på og ligetil
Concordia Forsikring as.
Tietgens Allé 112-114
5230 Odense M
CVR-NR.: 17 39 46 30

Tlf: 63 14 44 44
post@concordia.dk
www.concordia.dk

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.

TYVERI

FORTSÆTTELSE AF REJSE

Abonnementet dækker bugsering efter tyveri i Danmark.
Abonnementet dækker ikke assistancer efter tyveri i
udlandet.

Hvis du samt medpassager ikke kan køre med redderen,
tilbydes refusion af billetten til f.eks.: bus, tog, taxa, færge
o.s.v.

HOTELOPHOLD

PRIS PÅ ABONNEMENT

Kan motorcyklen ikke repareres samme dag i Danmark,
og SOS Dansk Autohjælp vurderer det rimeligt, vil du
samt medpassager blive tilbudt én hotelovernatning inkl.
morgenmad.

Abonnementet kan tegnes på yderst fordelagtige vilkår,
hvis du er kunde hos Concordia Forsikring. Du kan opnå
yderligere rabat, hvis du tegner flere forsikringer hos os.
Kontakt os for at høre nærmere om et abonnement hos
SOS Dansk Autohjælp.

Tæt på og ligetil
Concordia Forsikring as.
Tietgens Allé 112-114
5230 Odense M
CVR-NR.: 17 39 46 30

Tlf: 63 14 44 44
post@concordia.dk
www.concordia.dk

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.

