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If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), Sverige,  
CVR nr: 24 20 32 12,  

Svensk reg.nr (Finansinspektionen): 516401-8102

KLAGEMULIGHEDER

Ifs Kundeombud
Hvis du er utilfreds med Ifs behandling af en skadesag, kan du klage 
til Ifs Kundeombud. Læs mere om dine klagemuligheder på if.dk.

AnKenævnet for forsIKrIng
Anker Heegardsgade 2, 1572 København V
tlf. 33 15 89 00 (kl. 10 – 13).

forsIKrIngsoplysnIngen
Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
tlf. 41 91 91 91 (hverdage kl. 10-13)
fp@forsikringogpension.dk
www.forsikringogpension.dk.

MERE INFORMATION
Har du brug for yderligere information om knallertforsikringen, kan 
du enten kontakte MMA via www.minscooter.dk eller henvende dig i 
din thansen butik.

Læs mere om vores

KNALLERTFORSIKRING
Få en billig ansvarsforsikring til din scooter 30- eller 45 km/t

– så kører det for dig!

I samarbejde med:

www.minscooter.dk



FÅ EN BILLIG FORSIKRING GENNEM THANSEN
Ved køb af knallert hos thansen, accepterer du samtidig, at der  
tilknyttes en lovpligtig ansvarsforsikring. If Skadeforsikring og thansen 
har indgået et samarbejde, hvilket giver dig en ekstraordinær lav pris 
på din forsikring. Det er din lokale thansen butik, som sørger for ind-
registrering og nummerplade til din scooter.

FORSIKRINGEN DÆKKER
Ansvarsforsikringen dækker, hvis du er skyld i skader på andre og deres 
ting. Men den dækker ikke kaskoskader på dit eget køretøj eller føreren 
af knallerten. De fuldstændige betingelser udleveres af thansen ved 
tegningen af forsikringen og kan desuden ses på www.minscooter.dk. 
Dækning tilbydes både for scooter 30- og 45 km/t.

PRIS, SELVRISIKO OG FORSIKRINGENS LØBETID
Din pris pr. år er 899 kr. Din selvrisiko er 0 kr. på forsikringen. Forsik- 
ringen træder i kraft den dag køretøjet indregistreres og frem til 
hovedforfald den 1. maj.
Herefter fornyes forsikringen automatisk for et år ad gangen.

BETALING OG POLICE
Præmien betales forud for forsikringsperioden og opkræves af 
Marsh & McLennan Agency A/S (MMA) via Betalingsservice. Forsik- 
ringscertifikatet, som fungerer som din forsikringspolice, fremsendes  
samtidig med første præmieopkrævning. Hvis du ikke betaler forsik- 
ringen rettidigt, skal If give besked til politiet, som vil inddrage nummer- 
pladen på din knallert.
HUSK, derfor at betale forsikringen til tiden.

KONTAKT
Har du spørgsmål til din forsikring, kan du henvende dig i din thansen 
butik eller kontakte MMA via www.minscooter.dk.

FORTRYDELSE
Du har 14 dages fortrydelsesret regnet fra datoen for forsikringens 
ikrafttrædelse. Efter 14 dage kan forsikringen ikke fortrydes. 
Ønsker du at fortryde forsikringen, skal du rette henvendelse til 
MMA via www.minscooter.dk. HUSK, du skal samtidig sørge for, at et 
andet forsikringsselskab overtager den lovpligtige forsikring.

OPSIGELSE
Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til hovedforfald 1. maj. 
Dog kan såvel forsikringstager som forsikringsselskab opsige forsikringen 
med 14 dages varsel senest 14 dage efter en skades afslutning. Opsigelse 
skal ske ved henvendelse til MMA via www.minscooter.dk.

SKADEANMELDELSE
Forsikringstager skal hurtigst muligt efter skadens opståen anmelde 
skaden til If via www.minscooter.dk
Anmeldte skader behandles af If.

FORSIKRINGSADMINISTRATOR
Marsh & McLennan Agency A/S
Teknikerbyen 1, 2830 Virum
cvr.nr. 34 48 87 97.

FORSIKRINGSSELSKAB
If Skadeforsikring
Stamholmen 159, 2650 Hvidovre
cvr.nr. 24 20 32 12.

If er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

FORMIDLER
T. Hansen Gruppen A/S
Stensgårdvej 1, 5500 Middelfart
tlf. 31 31 31 31
cvr.nr. 15 24 24 85.

thansen har indgået aftale med If om formidling af forsikringerne 
og fungerer som agent for If. Aftalen administreres af MMA. thansen 
og MMA er registreret i Forsikringsagentregisteret hos Forsikring & 
Pension.

PROVISION
thansen modtager provision eller andet vederlag for formidlingen 
af denne forsikring og oplyser på skriftlig opfordring størrelsen heraf. 
MMA modtager provision eller andet vederlag for administration af 
denne forsikring og oplyser på skriftlig opfordring størrelsen heraf.


