Markedets råeste
sykkelforsikring!
norsksykkel.no

Dekker mer enn bare tyveri
MARKEDETS RÅESTE SYKKELFORSIKRING – FOR ET BEKYMRINGSFRITT SYKKELHOLD
Vi ønsker å levere en komplett sykkelforsikring, som dekker mer enn at sykkelen din blir stjålet fra egen
garasje. Derfor har vi utvidede dekninger for både deler, hærverk og brann med mer. Er verdien på
sykkelen din over 10.000 inngår du i vår Premiumpakke. Da er du i tillegg sikret både ved punkteringsog velteskader samt kasko. Har du El-sykkel gjelder dekninger for batterifeil, elektroskader, feil bruk og
veihjelp (Pick-up). Se norsksykkel.no for utfyllende info.

Lave priser

Ingen egenandel

El-sykler

Valget står ofte mellom dårlige
dekninger eller skyhøye priser. Her får du
sykkelforsikring helt ned i kr 18,- pr. md.
med særdeles gode dekninger.

Våre forsikringer er helt uten egenandel
om sykkelen din også er innmeldt i
Sykkelregisteret.

Spesialtilpasset deg med El-sykkel. I
tillegg til allerede gode dekninger dekker
denne bl.a. batterifeil, elektroskader, feil
bruk og veihjelp (Pick-up).

NorskSykkel er startet av sykkelentusiaster som har sett
seg lei på tungvinte og vanskelige løsninger på en sak
som burde være meget enkel; få pris raskt og tegn en
forsikring på sykkelen din!
Der andre løsninger hos forsikringsaktører krever
innlogging og/eller brukerregistrering med full
personinfo og halve livshistorien din kun for å få en
pris, som i mange tilfeller viser seg å være alt for
høy likevel, trenger vi kun verdien på sykkelen din
for å gi deg et tilbud umiddelbart. Deretter velger
du selv om du ønsker å oppgi personalia og tegne
forsikringen.

Sjekk din pris hos norsksykkel.no

Forsidefoto: Jan-Harald Finstad

Forenkler din
sykkelforsikring

Dekninger
Forsikret sykkel eid av medlemmer av den faste husstand

Sykkel og El-sykkel

Sykkel

El-sykkel

Med verdi inntil kr 10.000,-

Med verdi over kr 10.000,-

Med verdi over kr 10.000,-

Standard

Premium

Premium EL

Brann
Tyveri
Tyveri av deler
Hærverk ifm. tyveri

Brann
Tyveri
Tyveri av deler
Hærverk ifm. tyveri
Kasko
Punkteringsskader
Veltskader

Brann
Tyveri
Tyveri av deler
Hærverk ifm. tyveri
Kasko
Punkteringsskader
Veltskader
Feil bruk
Batterifeil
Elektroskader
Veihjelp, Pick-up

Forsikringen dekker ikke: • Skade i forbindelse med utleie eller utlån til andre enn familiemedlemmer. • Skade under bruk i næring. • Skade ved bruk i konkurranse/ritt.
• Sykler som ikke er toll deklarert til Norge etter gjeldende regelverk. • Veihjelp og pick-up med mindre sykkelen er tilgjengelig ved offentlig vei.
• Elde, slitasje og gradvis forringelse. • Feil og mangler.
Spesiell egenandel gjelder: Standard egenandel for alle skadetyper er kr 2.000. Dersom sykkel/El-sykkel er registrert i Securmark sykkelregister
med gyldig registrering og betalt abonnement er det ingen egenandel på én skade pr. forsikringsår.

Foto: Jan-Harald Finstad og Anna Tien Nguyen-Skaret

Tide Forsikring ser verdien for deg som sykkeleier
Med oss har vi forsikringspartner Tide Forsikring, som også ser verdien i å kunne tilby våre
kunder sykkelforsikring på en helt ny og mye enklere måte. Tide Forsikring er en fremoverlent
forsikringsformidler som ser fordelen av å komme kundene i møte på en raskere og enklere måte
en tidligere. Tide Forsikring AS har konsesjon fra Finanstilsynet som forsikringsagentforetak, og er
agent for flere solide norske og europeiske forsikringsgivere innenfor skadeforsikring.
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