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Knallertansvarsforsikring

1 Hvem er sikret

Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med for-
sikringstagerens billigelse benytter knallerten, lader den benytte 
eller er fører af den.

2 Hvad dækkes

Ansvarsforsikringen dækker sikredes - se punkt 1 - erstatnings-
ansvar for skade forvoldt ved knallertens brug som køretøj. 
Forsikringen dækker ansvar for enhver personskade bortset 

fra skade på førerens person. Forsikringen dækker ansvar for 
tingskade bortset fra skade på ting tilhørende forsikringstage-
ren og føreren.

3 Forsikringssummer

Ansvarsforsikringen dækker med de i færdselsloven fastsatte 
beløb. Ud over dækningssummerne betales pålagte renter af 

erstatningsbeløb samt de omkostninger, som sikrede bliver 
pålagt

4 Hvor dækkes

Forsikringen dækker i Europa samt de lande uden for Europa, 
der er tilsluttet “grønkort”- ordningen. Ansvarsforsikringen  
dækker med de i de pågældende lande krævede forsikrings-

summer, dog mindst med de i punkt 3 anførte. Er der tegnet 
anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker nærværende 
forsikring kun subsidiært.

5 Deltagelse i motorløb

Forsikringen dækker  ansvar for skade,  som opstår under 
orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt under rallies 
under forudsætning af:

a) at kørslen foregår i Danmark,
b) at der ikke er tale om terrænkørsel, 

c) at Justitsministeriets tilladelse  til det enkelte  løb foreligger, 
hvis en sådan kræves, samt

d) at de foreskrevne løbsregler overholdes. 

Ansvar for skade, som opstår under kap- og væddeløbskørsel 
eller træning dertil, samt enhver kørsel på bane eller andet til 
formålet afspærret område, er ikke dækket.

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

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 den forsikrede knallert er til eget eller ægtefælles/registreret partners/samlevers eller hjemmeboende børns personlige brug.
 · at den forsikrede knallert kun lejlighedsvis og uden betaling lånes ud til andre.
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6 Forsikringen dækker ikke

6.1 Ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre natur-
katastrofer, krig, oprør og borgerlige uroligheder og udløsning 
af atomenergi, medmindre det godtgøres, at skaden ikke skyl-
des anførte forhold som nærmere eller fjernere årsag.

6.2 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.

 

7 Regres

Popermo har regres mod enhver, der efter færdselslovens § 
104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med 
forsæt eller grov hensynsløshed. Popermo har endvidere 
pligt til at gøre regres gældende, såfremt skaden er indtruffet, 
medens knallerten var udlejet uden fører i strid med Justitsmi-
nisteriets bekendtgørelse herom, medmindre det godtgøres, at 

skadens indtræden eller omfang ikke skyldes, at knallerten var 
udlejet i strid med bekendtgørelsen.

Popermo har i øvrigt regres for beløb, som det efter de gæl-
dende koncessionsbestemmelser har måttet udrede erstatning 
for, for tilfælde, der ikke er dækket under forsikringen eller for 
til fælde, som er indtruffet, efter at knallerten er solgt.

8 Ikrafttrædelsestidspunkt

Forsikringen dækker  fra det tidspunkt, hvor en underskre-
vet begæring herom er modtaget af Popermo - medmindre 
en senere ikrafttrædelsesdato ønskes. Ønsker Popermo ikke 

at overtage forsikringen, fremsender Popermo underretning 
herom til forsikringstageren, og dækningen ophører da 7 dage 
efter meddelelsens fremkomst.

9 Betaling af forsikringen

9.1 Popermo oplyser seneste rettidige betalingsdato,
når præmien opkræves.

9.2 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
udgifter til administration, herunder de udgifter, der er forbun-
det med opkrævning og betaling af præmien. 

9.3 Betales præmien ikke rettidigt, sender Popermo en rykker. 
Popermo opkræver et gebyr for hver rykker. Rykkeren inde-
holder oplysning om retsvirkningerne af den manglende
betaling. Popermo sender tidligst den første rykker 14 dage 
efter, at betalingsfristen for første opkrævning er udløbet. 

Betales præmien ikke senest 21 dage efter rykkeren, bortfalder 
Popermos dækning. 

9.4 Popermo opkræver gebyrer til dækning af de faktiske om-
kostninger 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. 

10 Indeksregulering

Præmien reguleres hvert år 1. januar på grundlag af et af 
 Danmarks Statistik udarbejdet løntal.
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11 Anmeldelse af skade

Forsikringstager skal snarest muligt anmelde skader, og anmel-
delsen skal indeholde fyldestgørende oplysninger.

Uden Popermos samtykke må forsikringstageren ikke træffe 
aftale om erstatningskrav.

12 Ændring af præmier og forsikringsbetingelser

Hvis Popermos præmietarif eller forsikringsbetingelser ændres, 
er såvel forsikringstageren som Popermo berettiget til med 1 
måneds varsel og med virkning fra en  præmieforfaldsdag at 
fordre ændringerne gennemført.

Godkendes en sådan ændring ikke, kan forsikringen med 14 
dages varsel opsiges til ophør fra den ønskede ændringsdato.

13 Opsigelse og ophævelse

Forsikringen er tegnet for en etårig periode og forlænges 
automatisk for yderligere et år, medmindre den opsiges 
inden. Både forsikringstager og Popermo kan opsige forsik-
ringen skriftligt med mindst 30 dages varsel til udløbet af en 
forsikringsperiode. Mod et gebyr kan forsikringstager vælge 
at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en 
kalendermåned. 

Efter enhver skade kan både forsikringstageren og Popermo 
i indtil 14 dage efter sagens  afslutning opsige  forsikringen 
med 14 dages varsel. Opfylder forsikringstager ikke betingel-
serne vedrørende ansættelsesforhold, jf. indledningen, ophører 

forsikringen med virkning fra 1. januar. I varslingsperioden kan 
forsikringstager frit flytte forsikringen. 

Afhænder forsikringstageren den forsikrede knallert, ophæves 
forsikringen, medmindre forsikringstageren i stedet anskaffer 
anden knallert, som forsikringstager da er pligtig til at lade 
indgå på policen. Udgår forsikringen på et andet tidspunkt 
end præmieforfaldsdagen, tilbagebetales forudbetalt præmie 
forholdsmæssigt fra ophørsdagen.

14 Navneændring og flytning

14.1 Forsikringstager er forpligtet til at give besked til
Popermo, når:
•  Forsikringstager skifter navn eller CPR-nr.
•  Forsikringstager flytter til en anden adresse.

15 Særlige aftaler

Særlige aftaler, der er truffet med Popermo, har kun gyldighed, 
såfremt de er anført i policen eller skriftligt bekræftet af Poper-
mo.

16 Lovgivning og vedtægt

For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler i det 
omfang, denne ikke er fraveget, tillige med Popermos vedtægt, 
der udleveres efter ønske.
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17 Behandling af personoplysninger

17.1 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.

17.2 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. 

18 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.

19 Fortrydelsesret

I henhold til lov om forsikringsaftaler har forsikringstager
fortrydelsesret.

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 forsikringstager fortry
der at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring for sin knallert
Er der ikke tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, når skaden 
sker, skal forsikringstager eller føreren af dennes knallert betale 
for de skader, der påføres andre.
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