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Popermo er et dansk forsikringsselskab og er medlem af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

Særlige betingelser 
Ansvarsforsikringen er udvidet til at dække kørsel med sidevogn/
påhængsvogn, når den er koblet til den forsikrede motorcykel. 

Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på dyr, der befordres i 
sidevogn/påhængsvogn. 

Ansvar og kasko

1 Hvem er sikret 

1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og andre, som har 
forsikringstagerens tilladelse til at bruge eller føre motorcyklen.

1.2 Virksomheder, der har motorcyklen til reparation, service o.l., 
er dækket ved kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstage-
rens interesse.

1.3 Ved salg af motorcyklen er ny ejer dækket af forsikringen 
i tre uger efter ejerskifte, hvis ny ejer ikke er dækket af egen 
forsikring for samme motorcykel.

2 Hvor dækkes 

2.1 Forsikringen dækker i de lande, der er tilsluttet grønkort-
ordningen.

2.2 Popermo kan ændre eller opsige udlandsdækningen, her-
under redningsforsikringen, med 14 dages varsel, uden at det 
berører de øvrige dele af forsikringen.

2.3 Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækkes 
subsidiært.

Det er en betingelse for forsikringen
 · at du eller din ægtefælle/registrerede partner/samlever er ansat i eller pensioneret fra stilling som beskrevet i Popermos  
vedtægt og popermo.dk. Efterlevende ægtefælle/registreret partner/samlever kan overtage forsikringen. 

 · at det forsikrede køretøj er til eget eller ægtefælle/registreret partner/samlevers personlige brug.
 · at det forsikrede køretøj kun lejlighedsvis og uden betaling overlades til andre.

Forsikringen er tegnet med trinreguleret præmie.

Præmien indeksreguleres, jf. punkt 9.

Præmien er variabel og bliver nedsat ved skadefri kørsel, jf. punkt 10. 

Præmietrin fremgår af policens forside. 

Kaskoforsikringen er tegnet med selvrisiko, jf. punkt 22.1.
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3 Begrænset dækning

3.1 Forsikringen dækker skade forvoldt af eller på den forsikre-
de motorcykel sket i perioden 1. marts og indtil 1. december. 

3.2 Omfatter forsikringen kaskoforsikring, dækkes i perioden 1. 
december og indtil 1. marts kaskoskade bortset fra skade opstå-
et i forbindelse med kørsel med den forsikrede motorcykel. 

3.3 Skade forvoldt af eller på den forsikrede motorcykel og op-
stået i forbindelse med kørsel i perioden 1. december og indtil 1. 
marts er kun dækket, hvis det fremgår af policen, at der er tegnet 
tillægsforsikring for denne periode. Tillægsforsikringen tegnes for 
en periode af tre måneder, men kan fornyes med hovedpolicen.

4 Undtagelser

Forsikringen dækker ikke 

4.1 Skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller 
andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder og 
udløsning af atomenergi, medmindre det bevises, at disse for-
hold ikke er årsag til skaden.

4.2 Skader som følge af terrorhandlinger ved brug af nukleare, 
biologiske, kemiske eller radioaktive våben (NBCR-terror).

Såfremt Terrorforsikringsrådet træffer afgørelse om, at der 
er indtrådt en NBCR-terrorhandling, ydes der erstatning 
fra den statslige erstatningsordning for NBCR-terrorskader 
på brandforsikrede genstande, som er omfattet af loven.

5 Motorløb 

Forsikringen dækker 

5.1 Skade på motorcyklen og ansvar for skade, som opstår 
under orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt under 
rally, når

5.1.1 kørslen foregår i Danmark

5.1.2 der ikke er tale om terrænkørsel

5.1.3 politiet har givet løbstilladelse, når det kræves, og at 
gældende løbsregler er overholdt 

Forsikringen dækker ikke

5.2 Skade på motorcyklen og ansvar for skade, som opstår 
under kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil. 

5.3 Al kørsel på bane eller andet til formålet afspærret område.

6 Øvelseskørsel

Forsikringen dækker

6.1 Skade på motorcyklen og ansvar for skade, som opstår 
under øvelseskørsel (glatføre- og manøvrekørsel), når

6.1.1 kørslen sker på et område, der er godkendt af politiet eller 
afspærret til formålet, og kørslen foregår under instruktion fra 
motor- eller kørelærerorganisation eller tilsvarende sagkyndige

6.1.2 kørslen foregår på det køretekniske kursus Mestersvin-
ger©, herunder køreanlæg i Sverige 

Redningsforsikring, jf. punkt 25, dækker kun under rejse fra/til 
Danmark. 

7 Ikrafttrædelsestidspunkt 

7.1 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor Popermo har 
modtaget den begæring, du har underskrevet – ansvarsforsik-
ringen først fra indregistreringstidspunktet – medmindre du 
ønsker en senere ikrafttrædelsesdato.

7.2 Ønsker Popermo ikke at overtage forsikringen, får du et 
skriftligt afslag, og dækningen ophører syv dage efter, du har 
modtaget det skriftlige afslag. 



6/13       Popermo | Motorcykel forsikring | Forsikringsbetingelser nr. 2-52

8 Betaling af forsikringen 

8.1 Popermo oplyser seneste rettidige betalingsdato, 
når præmien opkræves.

8.2 Popermo sender opkrævning.
Sammen med præmien opkræver Popermo afgifter, bidrag og 
gebyrer. Nogle er pålagt ved lov og bliver opkrævet på vegne 
af staten, andre opkræves som kompensation for Popermos ud-
gifter til administration, herunder de udgifter, der er forbundet 
med opkrævning og betaling af præmien.  

8.3 Betales præmien ikke rettidigt, sender Popermo en rykker. 
Popermo opkræver et gebyr for hver rykker. Rykkeren indehol-
der oplysning om retsvirkningerne af den manglende betaling. 

Popermo sender tidligst den første rykker 14 dage efter, at 
betalingsfristen for første opkrævning er udløbet. Betales præ-
mien ikke senest 21 dage efter rykkeren, bortfalder Popermos 
dækning. 

8.4 Popermo opkræver gebyrer til dækning af de faktiske 
omkostninger i forbindelse med f.eks. præmieopkrævning, 
rykkere og udskrivning af dokumenter i overensstemmelse med 
gældende lovgivning. 

Se en beskrivelse af alle afgifter, gebyrer og bidrag på
popermo.dk  

9 Indeksregulering 

9.1 Præmien reguleres hvert år 1. januar på grundlag af et 
løntal, som Danmarks Statistik udarbejder.

10 Trinregler og præmietrin 

10.1 Forsikringen er tegnet med trinreguleret præmie. 

10.2 Præmietrin
Forsikringen har 6 præmietrin, trin 5 er det billigste. 
Når du tegner forsikringen, fastsættes præmietrin efter skade-
forløbet og det antal år, du har haft bil eller motor cykel.
Er du ny motorcyklist, starter forsikringen på trin 3.

10.3 Trinstige
Præmietrin fremgår af policen og er et af følgende

Trin 0 = 160 % af trin 3
Trin 1 = 140 % af trin 3
Trin 2 = 120 % af trin 3
Trin 3 = 100 %
Trin 4 = 80 % af trin 3
Trin 5 = 60 % af trin 3

10.4 Trinregler 

10.4.1 Når du har kørt skadefrit i et helt kalenderår på det 
samme præmietrin, rykker forsikringen til billigere præmie trin 
den 1. januar, indtil trin 5 er nået. 

10.4.2 Sker belastende skade, rykkes to præmietrin op for hver 
anmeldt skade. Efter et kalenderår uden skade rykkes et trin 
ned. Sker belastende skade på trin 1, rykkes til trin 0, og efter 
to hele kalenderår uden skade rykkes til trin 1.  

10.4.3 Rykning til nyt præmietrin sker 1. januar.

10.4.4 Når Popermo afslutter en skade, modtager du et ori-
enterende brev om størrelsen af skadeudgiften. Vælger du at 
betale skadeudgiften, stiger din præmie ikke, jf. punkt 10.4.2.

11 Ændring af præmie og forsikringsbetingelser 

Ændrer Popermo præmietarif eller forsikringsbetingelser, 
kan begge parter forlange ændringerne gennemført med en 
måneds varsel og med virkning fra en 1. januar. Godkendes 

ændringerne ikke, kan forsikringen opsiges  med 14 dages 
varsel fra den ønskede ændringsdato.

12 Varighed, opsigelse og ophør 

12.1 Forsikringen er tegnet for en etårig periode og forlænges 
automatisk for yderligere et år, medmindre den opsiges inden. 
Både du og Popermo kan opsige forsikringen skriftligt med 

mindst 30 dages varsel til udløbet af en forsikringsperiode. 
Mod et gebyr kan du vælge at opsige forsikringen med 30 
dages varsel til udløbet af en kalendermåned.   
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12.2 Senest 14 dage efter at en skade er afsluttet, kan Poper-
mo kræve skærpede vilkår, og begge parter kan opsige forsik-
ringen med 14 dages varsel.

12.3 Opfylder du ikke betingelserne vedrørende ansættelses-
forhold, jf. indledningen, ophører forsikringen med virkning fra 
1. januar. I varslingsperioden kan du frit flytte forsikringen.

12.4 Ejer du ikke længere den forsikrede motorcykel, ophører 
forsikringen, medmindre du får en anden motorcykel, som skal 
fortsætte på policen.

12.5 Ophører forsikringen på et andet tidspunkt end beta-
lingsdatoen på policen, betaler Popermo forudbetalt præmie 
forholdsmæssigt tilbage fra afmeldingsdatoen.

13 Uindregistreret motorcykel 

En uindregistreret motorcykel indtegnes på stilstandsforsikring 
i overensstemmelse med den gældende tarif. Når motorcyklen 
indregistreres, ændres forsikringen til almindelige vilkår med 

3 måneders begrænset dækning, jf. punkt 3. Du kan tegne en 
tillægsforsikring, jf. punkt 3.3.

14 Navneændring, flytning og risikoforandring 

14.1 Du er forpligtet til at give besked til Popermo, når:
•  Du skifter navn eller CPR-nr.
•  Du flytter til en anden adresse.
•  Motorstørrelsen er eller bliver ændret eller der i øvrigt 

bliver foretaget konstruktive ændringer ved motoren, 
som påvirker motorens effekt. 

•  Værdien af den forsikrede motorcykel inklusive udstyr 
bliver forøget. 

•  Der i øvrigt sker forandring i risikoen, f.eks. motorcyklens 
anvendelse, faktiske brugere eller motorcyklen sælges.

14.2 Modtager Popermo ikke de korrekte oplysninger, kan 
retten til erstatning bortfalde helt eller delvis, i henhold til 
forsikringsaftalelovens regler. 

14.3 Punktet 14.1. kan have betydning for præmie eller
selvrisiko i op- eller nedadgående retning. 

15 Anmeldelse af skade 

15.1 Du skal anmelde skader snarest muligt, og anmeldelsen 
skal indeholde fyldestgørende oplysninger. Ved tyveri, hærværk 
og brand skal skaden også anmeldes til politiet.

15.2 Du må ikke aftale at betale erstatningskrav eller repara-
tioner uden Popermos accept. Er det ulovligt eller uforsvarligt 
at køre videre med den beskadigede motorcykel, kan mindre 
reparationer udføres, når det ikke er muligt at fortsætte kørslen.

16 Lovgivning og vedtægt 

Lov om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed gælder 
 sammen med vedtægten for Popermo Forsikring GS. Vedtæg-

ten får du, hvis du ringer til Popermo eller downloader den fra 
popermo.dk

Ansvar

17 Hvad dækkes 

17.1 Forsikringen dækker sikredes - jf. punkt 1 - erstatningsan-
svar for skader forvoldt, når motorcyklen er i brug som køretøj. 

Hvad dækkes ikke

17.2 Skade på den person, der er fører af motorcyklen.

17.3 Skade på ting, der tilhører dig eller fører.
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18 Forsikringssummer

18.1 I Danmark dækker ansvarsforsikringen med de summer, 
der er fastsat i færdselsloven.

18.2 I udlandet dækker ansvarsforsikringen med de summer, 
der er fastsat i de pågældende lande - dog minimum med de 
summer, der gælder i Danmark.

18.3 Udover de nævnte summer betaler Popermo pålagte 
omkostninger og renter af erstatningsbeløb.

19 Regres 

19.1 Popermo har regres mod enhver, der er ansvarlig for 
skaden, jf. færdselslovens § 104, når skaden er forvoldt med 
forsæt eller ved en uagtsomhed, der betegnes som grov hen-
synsløshed.

19.2 Popermo er forpligtet til at gøre regres, hvis skaden er 
sket, mens motorcyklen var udlejet uden fører i strid med 
Justitsministeriets bekendtgørelse, medmindre du kan bevise, 
at skaden eller omfanget af skaden ikke skyldes, at motorcyklen 
var udlejet i strid med bekendtgørelsen herom.

19.3 Popermo har i øvrigt regres for beløb, som det efter 
gældende koncessionsbestemmelser har betalt i erstatning for 
tilfælde, der ikke er dækket af forsikringen, eller for tilfælde 
som er sket efter, at motorcyklen er solgt, og den tre ugers frist, 
der er beskrevet i punkt 1, er udløbet.

Kasko

20 Hvad dækkes 

20.1 Forsikringen dækker de skader, der sker på den forsikrede 
motorcykel og tab af motorcyklen eller dele deraf ved tyveri 
og røveri, bortset fra de undtagelser og begrænsninger, der er 
nævnt i punkt 21.

20.2 Tilbehør der alene bruges i forbindelse med motorcyklen.

20.3 Nødvendige transportomkostninger til nærmeste repa-
ratør, eller til din sædvanlige reparatør, hvis denne bor inden 
for 50 km fra uheldsstedet, når der er sket en skade, som er 
dækket af forsikringen.

20.4 Nødvendige udgifter til motorcyklens hjemtransport, hvis 
motorcyklen kommer til veje efter tyveri og røveri.

21 Hvad dækkes ikke 

21.1.1 Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed.

21.1.2 Skade opstået, når motorcyklen blev ført af en person, 
der på skadetidspunktet var således påvirket af narkotika eller 
spiritus, at denne var ude af stand til at føre motorcyklen på 
fuldt betryggende måde.

21.1.3 Skade sket, når motorcyklen var behæftet med mangler, 
der gjorde det uforsvarligt at benytte det.

21.1.4 Skade sket, når fører ikke havde gyldigt kørekort. For-
sikringen dækker dog, når årsagen til skaden ikke er førerens 
manglende kørefærdighed.

21.1.5 Skade sket, når motorcyklen var udlejet uden fører.

21.1.6 Skade, der alene er opstået i motorcyklens mekaniske 
dele (f.eks. motor, transmission, bremsesystem og styretøj), 
herunder materialebrud. Sådan skade dækkes, hvis den er sket 
som følge af brand, eksplosion uden for motoren, kortslutning, 
lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på 
eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Kørselsskade sket 
som følge af skade i motorcyklens mekaniske dele, herunder 
materialebrud, er dækket. 
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21.1.7 Skade på motorcyklen eller dele deraf under og i for-
bindelse med bearbejdning eller behandling, uanset om denne 
foretages af reparatør, dig eller andre. Skaden dækkes dog, når 
den er sket ved kørsel, brand eller i maskinvaskeanlæg.

21.1.8 Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. 
tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af motor-
cyklen, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, 
ridser og lignende. 

21.1.9 Skade, som du kan kræve erstatning for gennem anden 
forsikring, abonnement eller lignende. 

21.1.10 Tyveri af brændstof.

21.1.11 Tyveri af nummerplader, hvor nummerpladerne ikke er 
fastgjort efter Motorstyrelsens krav til fastgørelse af nummer-
plader.

21.2 Hvis du ikke har forvoldt skaderne nævnt under punkt 
21.1.1 - 21.1.4, er du dækket af forsikringen, hvis det kan 
bevises, at du/den faste bruger ikke kendte eller burde have 
kendskab til de beskrevne omstændigheder.

21.3 Har Popermo betalt en skade, hvor en sikret, herunder 
anden fører end dig, ikke har krav på dækning, har Popermo 
regres for betalte udgifter.

22 Selvrisiko 

22.1 Medmindre en skade henhører under punkt 22.3, er selv-
risikoen 1.000 kr. på alle kaskoskader. Har du valgt en anden 
selvrisiko, fremgår det af policens forside. Retshjælp har særlig 
selvrisiko, jf. punkt 24. 

22.2 Ved tyveriskade er selvrisikoen 5 % af erstatningsbeløbet. 

22.3 Ved nedenstående skader betaler du ikke selvrisiko

22.3.1 Røveri.

22.3.2 Bevisligt hærværk.

22.3.3 Brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag.

22.3.4 Nedstyrtende genstande.

22.3.5 Når motorcyklen er overladt i varetægt til værksted, 
service eller lignende.

22.3.6 Når den ansvarlige kendte modparts erstatningspligt 
bortfalder, jf. lov om erstatningsansvar, kap. 2.

22.3.7 Når en ansvarlig kendt modpart ikke kan betale 
 Popermos udgifter.

22.3.8 Skader under redningsforsikringen i udlandet.

22.3.9 Tyveri af nummerplader tilhørende den forsikrede 
motorcykel. Ved andre eventuelle skader på motorcyklen som 
følge af nummerpladetyveriet, som f.eks. en ødelagt skærm, 
opkræves selvrisiko.

23 Erstatning 

Erstatningen kan opgøres på følgende måde:

23.1 Reparation
Ved reparation skal motorcyklen sættes i samme stand som før 
skaden.

Popermo har ret til at anvise reparatør og leverandør af reser-
vedele m.m.

Følgende er ikke dækket 
Merudgifter til reparation sket uden for normal arbejdstid.

Forbedring af motorcyklen som følge af nødvendig udskiftning 
af slidte eller tærede reservedele.

Skader sket hos reparatør/forhandler 
Er skaden sket, mens motorcyklen var overladt eller solgt til re-
paratør/forhandler, jf. punkt 1.2 og punkt 1.3, skal repara tioner, 

som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres 
til nettopriser. Skader, som repareres på andre værksteder, 
erstattes med det beløb, som Popermo sædvanligvis betaler 
reparatøren/forhandleren for reparationen.

23.2 Kontanterstatning
Kan reparation ikke gennemføres, jf. Motorstyrelsens regler, 
fastsættes erstatningen til det beløb en motorcykel af tilsvaren-
de alder og stand vil koste mod kontant betaling, når
• skaden er så stor, at reparationsudgiften medfører, at 

 Popermo skal tilbyde kontanterstatning, jf. Motorstyrelsens 
regler

• en stjålen motorcykel ikke er kommet til veje inden fire uger 
efter, at du har anmeldt tyveriet til Popermo og politiet

Har Popermo udbetalt kontanterstatning, tilhører motorcyklen 
Popermo.
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23.3 Erstatning for tilbehør
Popermo kan vælge at genanskaffe tilsvarende genstande eller 
at betale kontanterstatning.

23.4. Indirekte tab 
Popermo dækker ikke indirekte tab, herunder eventuel forrin-
gelse af motorcyklens handelsværdi. 

Retshjælp

24 Kort om retshjælp 

24.1 Har du tegnet kaskoforsikring, har du retshjælpsforsikring. 
Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til sagsomkostninger, 
der afholdes med rimelig grund, dog maksimalt med 175.000 
kr.

Selvrisikoen er 10 % af sagens omkostninger, dog min. 2.500 
kr.

Dækningen er kort beskrevet nedenfor. De fuldstændige vilkår 
for dækningen får du ved at ringe til Popermo, eller du læser 
dem på popermo.dk.

Du skal rette henvendelse til en advokat, da det er en betingel-
se for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. 

Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med 
visse private retstvister. Tvist skal i denne forbindelse forstås 
som en uenighed af retlig art. 

24.2 I sager, der behandles efter reglerne om småsager*, skal 
sikrede selv anmelde sagen på Popermos standardblanket for 
småsager.

*Småsager er de sager, hvor sagsgenstanden har en værdi  
af op til 50.000 kr., jf. retsplejelovens kap. 39. Anerkendelses-
søgsmål er som udgangspunkt også småsager. Om småsager 
henvises i øvrigt til forsikringogpension.dk.

Advokatbistand eller bistand fra en af Popermo godkendt ret-
tergangsfuldmægtig dækkes alene i forbindelse med hovedfor-
handling. 

24.3 Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden bereg-
ning af selvrisiko.

Redningsforsikring i udlandet

25 Det røde kort 

25.1 Har du tegnet en kaskoforsikring, har du også en red-
ningsforsikring i udlandet, jf. forsikringsvilkårene på det røde 
SOS-kort, som du kan få, hvis du ringer til Popermo eller down-
loader det fra sos.dk eller popermo.dk.

25.2 Kontaktoplysninger 
Popermo sender så vidt muligt alle breve til forsikringstager via 
popermo.dk/Min Side. Da Popermo oplyser om ny post via mail 
og/eller sms, skal forsikringstagers oplysninger om mobil nr. og 
mailadresse til enhver tid være opdaterede. 

25.3 Kaskoforsikringen dækker retshjælp i udlandet.

25.4 Du skal altid have registreringsattesten med, når du kører 
i udlandet. 
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Generelle bestemmelser

26 Behandling af personoplysninger

26.1 Personoplysninger
Når der tegnes forsikring, skal forsikringstager oplyse navn, 
adresse og CPR-nr.

Forsikrede kan få indsigt i de registrerede personoplysninger 
ved at kontakte Popermo.

26.2 Kontaktoplysninger
Popermo sender så vidt muligt alle breve til forsikringstager via 
popermo.dk/Min Side. Da Popermo oplyser om ny post via mail 
og/eller sms, skal forsikringstagers oplysninger om mobil nr. og 
mailadresse til enhver tid være opdaterede. 

27 Klageadgang 

Opstår der uenighed, og fører en henvendelse til Popermos 
klageansvarlige

Popermo Forsikring GS
C.F. Tietgens Boulevard 38
5220 Odense SØ
Mail: klageansvarlig@popermo.dk

ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstager klage til

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Tlf. 33 15 89 00

Klager sendes til Ankenævnet via ankeforsikring.dk.
Der skal betales et mindre gebyr til Ankenævnet.

28 Fortrydelsesret

I henhold til lov om forsikringsaftaler har forsikringstager fortry-
delsesret.

Fortrydelsesfristen
Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor 
forsikringstager modtager meddelelse om, at forsikringsaftalen 
er indgået.

Modtages f.eks. policen mandag den 1., har forsikringstager 
frist til og med mandag den 15. Udløber fristen på en helligdag, 
en lørdag, en søndag, grundlovsdagen, den 24. december eller 
den 31. december, kan forsikringstager vente til den følgende 
hverdag.

Sådan fortrydes
Inden fortrydelsesfristen udløber, skal forsikringstager skriftligt 
orientere Popermo om, at forsikringstager har fortrudt aftalen. 
Er policen ikke en ny forsikringsaftale, men blot ændring af 
en bestående forsikringsaftale, gælder fortrydelsesretten kun 
ændringen.

Det har alvorlige konsekvenser, hvis fortrydelsesretten
benyttes, og der således ikke er en lovpligtig ansvarsfor-
sikring for motorcyklen
Er der ikke tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, når skaden 
sker, skal forsikringstager eller føreren af forsikringstagers mo-
torcykel betale for de skader, der påføres andre.  
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29 Ordforklaring 

Ordforklaringen er en integreret del af forsikringsbetingelserne.

Abonnement
Abonnement er redningsabonnement eller lignende. 

Belastende skade
Belastende skade er skade, der kan medføre udgift for Poper-
mo, men ikke 
• selvrisikofri skader omfattet af punkt 22.3
• glasskader
• skade, hvor erstatning udbetales alene med henvisning til 

færdselslovens bestemmelse om objektivt ansvar, jf. færd-
selslovens § 101, stk. 1 og 2 (hvis der ikke er skyld hos 
føreren)

• skade, der dækkes af retshjælpsforsikringen

Brand
Brand er skade forvoldt ved løssluppen ild. Svidning og smelt-
ning, der ikke er en følge af brand, f.eks. tobaksgløder, er ikke 
brandskade.

Grønkortordningen
Det grønne kort er dokumentation til udenlandske told- og po-
litimyndigheder for, at der er tegnet en ansvarsforsikring, der er 
gyldig i de pågældende lande. På popermo.dk fremgår, i hvilke 
lande det grønne kort skal medbringes. 

Regres
Regres betyder, at Popermo kan kræve udbetalte erstatnings-
beløb tilbagebetalt af ansvarlige skadevoldere.

Tilbehør
Tilbehør til motorcyklen er:
• fastmonteret tilbehør – f.eks. tyverisikrings- og satellitover-

vågningsudstyr, radio, walkie-talkies og andet sender- og 
modtager materiel, der er monteret eller leveret fra fabrikken 

• afmonteret tilbehør, der beror på bopælen 
• tilbehør, der ikke er beregnet til montering – f.eks. standard-

værktøj og startkabler

Der dækkes maksimalt 5 stk. cd/dvd, når de stjålne genstande 
er tilbehør til monteret medieafspiller. 
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