
HUSETS CYKEL FORSIKRING -  FORSIKRINGSBETINGELSER 

Betingelser 110-1, gældende fra 1. maj 2018 

Husets Cykel Forsikring gælder for den cykel der er betalt præmie for, og løber indtil den opsiges af forsikringstager. 
 
Præmien, der er betalt ved aktivering af Husets Cykel Forsikring, er en årlig præmie, der opkræves automatisk på det 
betalingskort, som Husets Cykel Forsikring er aktiveret på. 
 
Præmien er inklusiv skadesforsikringsafgift. 
 
Husets Cykel Forsikring dækker 
Tyveri af cykel/el-cykel fra forsvarlig aflåst bygning eller lokale når:  

• cyklen var forsynet med fastmonteret dansk stelnummer, 

• cyklens stelnummer kan oplyses, og  

• tyveriet er anmeldt til politiet 

Tyveri af cykel/el-cykel uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale når  

• cyklen var forsynet med fastmonteret dansk stelnummer,  

• cyklens stelnummer kan oplyses,  

• cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn, og  

• tyveriet er anmeldt til politiet  
 
Røveri af cykel – tyveri sket under anvendelse af vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold. 

 

Skader sket som følge af 

• Hærværk (skade forvoldt med vilje og i ond hensigt) 

• Brandskade – skade sket som følge af en løssluppen flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved 
egen kraft 

• Nedstyrtende ting 

• Stormflod 

• Færdselsuheld (sammenstød, påkørsel, væltning) sket når cyklen er i brug som trafikmiddel samt skade sket 
under transport af cyklen 

 
Afskrivning 
Der afskrives i forhold til cyklens alder på skadestidspunktet: 

 Alder Erstattes med 

0-2 år       100 %   

2-4 år 80 %   

4-6 år 65 %  

6-8 år 55 %  

8 -10 år 40 % 

10 år og herefter 20 %  

 

Selvrisiko: Der er ingen selvrisiko på Husets Cykel Forsikring. 

Erstatningsgrundlag  
 

Reparation 

En skadet cykel repareres, så cyklen kommer i væsentlig samme stand som før skaden.  Ved væsentlig samme stand 
forstås, at cyklen ikke nødvendigvis er som før skaden skete, men at den i sin ydelse, anvendelse og udseende i al 
væsentlighed er som før skaden.  
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Totalskade 

En cykel erklæres totalskadet, hvis den mistes som følge af tyveri, hvis reparationsudgiften på en skadet cykel 
overstiger værdien af en ny tilsvarende cykel eller hvis reparationen af andre årsager af forsikringsselskabet eller 
dennes repræsentant skønnes ikke at kunne betale sig. Ved totalskade erstattes med tilsvarende ny cykel. 

 

Der tages forbehold for genlevering i specielle farver, årsmodeller, særlige kampagnemodeller og lignende. 
Genlevering vil ofte være i standardfarver og der udbetales ikke kontant erstatning. 

 

Husets Cykel Forsikring dækker ikke 

• Skader, som er omfattet af den 2-årige reklamationsret (jf. købelovens § 83), eller af en garanti- eller 
serviceordning 

• Færdselsuheld på eger, dæk og fælge 

• Skade på batterier af enhver art 

• Skader på cykel hvor stelnummeret er ulæseligt eller fjernet 

• Tyveri når sikrede har udvist grov uagtsomhed 

• Skader på og tyveri af tilbehør, fx lås, cykelcomputer, lygter osv. 

• Kosmetiske skader (så som ridser, skrammer, afskalninger, tilsmudsning, buler og revner), som ikke forringer 
cyklens anvendelighed 

 

Hvis der sker en skade 
Skade/tyveri skal straks anmeldes til forsikringsselskabet eller dennes repræsentant, på www.husetsforsikring.dk. Sker 
dette ikke, kan det få betydning for erstatningen jf. forsikringsaftaleloven. 
 
Reparationer og genleveringer skal foretages via varehuset, hvor cyklen er købt, eller via varehus eller værksted 
henvist af forsikringsselskabet eller dennes repræsentant.  
 

Ved enhver skade (ikke tyveri) skal cyklen kunne fremvises til vurdering af skade. Kan cyklen ikke fremvises, dækker 
forsikringen ikke. 
 
Tyveri og røveri skal anmeldes til politiet og dokumentation for politianmeldelse skal vedlægges skadeanmeldelsen. 
 

Der ydes ikke erstatning for mistet brug af cyklen, eller for evt. ventetid i forbindelse med reparation eller genlevering. 
 

Ved anmeldelse af skader skal der oplyses om eventuel sideløbende forsikring samt certifikatnummer (indboforsikring 
eller lignende). 
 
Skader, der ikke er anmeldt senest 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 
 
Ophør af forsikring ved totalskade 
Ved erstatning efter totalskade, tyveri eller røveri ophører forsikringen og kan ikke overføres til ny cykel. Præmien 
anses da fuldt anvendt, og ingen del deraf refunderes. 

 

Fortrydelsesret 
Ved tegning af Husets Cykel Forsikring har forsikringstager en fortrydelsesret på 14 dage fra købsdato. 
 
Præmiebetaling 
Præmien hæves årligt på det registrerede betalingskort, der er benyttet ved aktivering af Husets Cykel Forsikring.  
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Kan præmien ikke hæves fra det registrerede betalingskort, f.eks. fordi betalingskortet er udløbet eller spærret, 
sendes der 2 meddelelser herom, med rykker for betaling af præmien samt link til evt. opdatering af betalingskort.  
 
Hvis præmien fortsat ikke har kunnet hæves på betalingskortet senest 21 dage efter forsikringens forfald, fremsendes 
meddelelse om ophør af forsikringen fra og med det seneste forfald.  
 
Ved fremsendelse af rykker, er forsikringsselskabet eller dennes repræsentant berettiget til, at opkræve et gebyr til 
dækning af omkostningerne i forbindelse med dette. 
 
Det er din forpligtelse af opdatere kreditkortinformationer samt e-mail. Forsikringsselskabet eller dennes 
repræsentant fralægger sig ethvert ansvar for eventuelt ophør af dækning, på grund af manglende opdatering af 
kreditkort og/eller manglende ændring af e-mail.  
 
Ændringer af præmie og betingelser 
Præmie og vilkår kan ændres med 3 måneders varsel til forfald. 
 
Opsigelse 
Efter udløbet af din 14 dages fortrydelsesret, kan Husets Cykel Forsikring opsiges med 1 måneds varsel til forfald. 

Senest 14 dage efter afgørelse af en skade, uanset udfaldet, kan Husets Cykel Forsikring dog opsiges skriftligt af dig 
eller forsikringsselskabet eller dennes repræsentant. I så fald tilbagebetales den betalte præmie forholdsmæssigt i 
forhold til den forbrugte forsikringsperiode. 

Skader, der ikke er anmeldt senest 6 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke. 

Husets Cykel Forsikring indskrænker ikke på noget tidspunkt de gældende regler i Købeloven og er omfattet af 
bestemmelserne i Forsikringsaftaleloven. 
 
Klage og ankeinstanser 
Klager vedrørende forsikringen, herunder klager over skadeafgørelser, kan indgives til: 
Danrisk Forsikringsagentur  
Att: Den klageansvarlige 
Havnevej 1 
4000 Roskilde 
 
 
Såfremt klage til Danrisk Forsikringsagentur ikke løser problemet, har forsikrede mulighed for at klage til:  
Ankenævnet for Forsikring 
Anker Heegaards Gade 2, 1  
1572 København V  
Tlf.: 33 15 89 00  
www.ankeforsikring.dk  
 
Der udfyldes en klageformular som findes på Ankenævnets hjemmeside. Formularen indsendes sammen med et 
klagegebyr. Gældende gebyrsatser findes på ankenævnets hjemmeside, eller oplyses ved telefonisk henvendelse til 
Ankenævnet. 
 
Garantifond 
Gjensidige har tilsluttet sig den danske garantiordning ”Garantifonden for skadesforsikringsselskaber”. Garantifonden 
træder til, hvis du som privatforbruger har dine forsikringer i et konkursramt forsikringsselskab, og hvis du har 
selskabet som modpart i en forsikringssag. Det betyder, at hvis dit eget eller din modparts forsikringsselskab går 
konkurs, så er du sikret via garantifonden. Den sørger for, at du alligevel får udbetalt den erstatning, du er berettiget 
til. 
 
 
 

http://www.ankeforsikring.dk/
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Dobbeltforsikring 
Hvis den cykel, der er omfattet af Husets Cykel Forsikring, også dækkes af andre forsikringer, som udelukker 
dobbeltforsikring, gælder et sådant forbehold begge forsikringer. Ansvaret deles i så tilfælde mellem forsikringerne i 
henhold til bestemmelserne for de to eller flere forsikringer. Du er dog ikke berettiget til en højere erstatning for to 
forsikringsgivere i fællesskab, end du ville have opnået hvis der alene havde været en forsikring.  

Krav mod 3. mand. 
Såfremt du kan gøre krav gældende mod 3. mand, indtræder forsikringsselskabet eller dennes repræsentant i dine 
rettigheder og kan gøre krav gældende mod 3. mand i overensstemmelse med bestemmelserne i 
erstatningsansvarsloven § 22. 

Forsikringsselskab 
Forsikringen er tegnet hos: 
Gjensidige Forsikring,  
A.C. Meyers Vænge 9, 2450 København SV,  
CVR–nr. 33 25 92 47.  
dansk filial af 
Gjensidige Forsikring ASA, Norge 
Org-NR. 995 568 217 

 
Forsikringsadministrator og forsikringsformidler: 
Forsikringen administreres og formidles af: 
Danrisk Forsikringsagentur ApS 
Havnevej 1 
4000 Roskilde 
CVR 33 95 31 94 
 
Forsikringsformidler modtager provision for forsikringsformidlingen, ved skriftlig forespørgsel kan provisionens 
størrelse oplyses. 

Lovvalg 
Forsikringen er underlagt dansk ret.  
 
Forsikringsaftaleloven 
For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler (lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om 
forsikringsaftaler med senere ændringer) i det omfang denne ikke er fraveget i betingelserne. De anførte 
bestemmelser og undtagelser gælder for denne police. 

Forsikringsbetingelser nr. 110-1 for Husets Cykel Forsikring er gældende fra 1. maj 2018. 


