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Fordelspakke Suzuki MC Finans 
 
Fordele uden ekstra omkostninger 

Når du finansierer din motorcykel via Nordea Finans får du uden ekstra omkostninger en 

fordelspakke: 

 

Vejhjælp i Danmark 

Får du tekniske problemer med din motorcykel i Danmark, kan du få hjælp til at udbedre fejlen på 

stedet. Kan fejlen ikke rettes på stedet bliver din motorcykel transporteret til et værksted. Du kan få 

vejhjælp i perioden 1. marts – 30. november. 

 

Rejseforsikring 

Rejseforsikringen dækker når du er på motorcykelferie i Europa udenfor Danmark  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nøgleforsikring 

Bliver nøglen til din motorcykel væk eller stjålet, dækker fordelspakken udgiften til en ny nøgle af 

samme type. Dog maks. 4.000 kr. pr. gang og maks. 4.000 kr. pr. år. Du kan dog maks. få dækket to 

skader pr. år. 

 

Punkteringsforsikring 

Opstår der en pludselig skade på et af dine motorcykeldæk indenfor det første år efter købsdato, er 

skaden omfattet af fordelspakken. Du kan få dækket udgifter til lapning af dæk samt evt. 

udskiftning af dækket til et tilsvarende, hvis det er for beskadiget til at lappe. Det er en 

forudsætning at dækket er brugt som foreskrevet af producenten. Du kan maks. få 2.000 kr. pr. gang 

og maks. 2 gange pr. år. Dog maks. 4.000 kr. pr. år. Der er en selvrisiko på 25 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Dækningsomfang Forsikringssum 

Rejsesygesikring*  1.000.000 kr. 

Hjemtransport Efter regning 

Overfald 500.000 kr. 

Sygeledsagelse/tilkaldelse Reelle udgifter 

Hjemkaldelse Efter regning 

Bagage (selvrisiko på indboforsikring) 5.000 kr. 

Ansvar: Personskade 10.000.000 kr. 

Ansvar: Tingskade 5.000.000 kr. 

Retshjælp/sikkerhedsstillelse 100.000/100.000 kr. 

Forsinket fremmøde/indhentning af rejserute 50.000 kr. 



 

«187» - et produkt fra Nordea Finans Danmark A/S, Helgeshøj Allé 33, 2630 Taastrup, CVR-nr. 89805910, København 

 
 

Confidential 

 

Fører- og passagerulykkesforsikring  

Forsikringen dækker både fører og en evt. passager ved ulykkestilfælde i forbindelse med et 

færdselsuheld på motorcykel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejl-tankning 

Hvis du ved et uheld kommer til at tanke den forkerte type brændstof på din motorcykel, så dækker 

Fordelspakken dine omkostninger til at få transporteret dit køretøj til nærmeste værksted, 

taxaudgifter til og fra værkstedet samt tømning og bortskaffelse af det forkerte brændstof. Du kan 

maks. få udbetalt 2.825 pr. år uanset antallet af skader.  

 

 

 

Yderligere info 

Fordelspakken administreres af Marsh A/S.  

Du kan få yderligere information hos Marsh på tlf. 45 95 95 43 eller e-mail: 

mcforsikring@marsh.com  

 

Henvendelse i tilfælde af skade 

Hvis du får behov for at gøre brug af fordelspakken skal du ringe til 

 

Vejhjælp:  Dansk Autohjælp på tlf. 70 10 80 92 

 

 Ulykkesforsikring: mail: anmeldelse@aig.com. 

Skadeanmeldelse hentes på www.aig.dk 

 

Øvrige forsikringerne i fordelspakken:  SOS International a/s  

 

Tlf. 70 10 50 55 mellem kl. 9.00 - 16.00.  

Øvrige tidspunkter: Tlf.: 70 10 50 50.  

Mail: sos@sos.eu.  

Skadesanmeldelse kan hentes på www.sos.dk.  

 

 

Samlede forsikringsbetingelser og abonnementsbetingelser 

Vi gør opmærksom på, at dette faktablad kun er en oversigt over fordelspakkens indhold. Du kan få 

de fuldstændige forsikringsbetingelser og abonnementsbetingelser udleveret hos en autoriseret 

forhandler.  

I tilfælde af, at du får behov for at gøre brug af fordelspakken er det de fuldstændige 

forsikringsbetingelser eller abonnementsbetingelser, der gælder. 

Dækningsomfang 
Forsikringssum  

i DKK 

Ulykkestilfælde, varigt mén (>10%) 200.000 

Ulykkestilfælde, dødsfald 100.000 

Ulykkestilfælde, dødsfald barn under 18 år 10.000 
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