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Produkt: Motorfordonsförsäkring

Detta faktablad för försäkringsprodukter är endast avsett att ge en sammanfattning av det huvudsakliga skyddet och
undantagen och är inte på något sätt anpassat efter dina specifika enskilda behov. Endast standardgränserna för försäkring
framgår av detta föravtal. Se avtalshandlingarna för fullständig information om täckningsgränserna.

Vad är det här för typ av försäkring?
Denna privata bilförsäkring täcker ditt rättsliga ansvar för tredje parts egendomsskada, kroppsskada eller dödsfall som har
orsakats av den försäkrade föraren till följd av användning av det försäkrade fordonet och oavsiktlig skada på det försäkrade
fordonet inklusive brand och stöld. Skyddet omfattar förlust eller skada på delar och/eller tillbehör som har monterats under
tillverkningen.

Vad täcks av försäkringen?
Ansvarsförsäkring för motorfordon gentemot
tredje part
Omfattar försäkringstagarens ansvar för personskador
och materiella skador enligt vägtrafiklagen som orsakas
av användning av det försäkrade motorfordonet i enlighet
med bestämmelserna i vägtrafiklagen.
o

Kombinerad ansvarsförsäkring: 300 000 000 kr, mot en
självrisk på 1 000 kr.
Ansvaret gentemot tredje part omfattar också släpvagnar
när de är monterade på fordonet, mot en självrisk på
1 000 kr.
Rättsligt skydd
Vi kommer att stå för de kostnader för rättsligt skydd som
kan uppstå vid rättstvister i samband med det försäkrade
fordonet. Maxbeloppet för en sådan utbetalning är
200 000 kr. Självrisken enligt denna punkt i avtalet är 5 %
av ersättningskravet.
Fordonsskadeförsäkring
Skador på ditt fordon till följd av en olycka, brand eller
stöld, med en självrisk på 4 000 kr, för skador och 1 000
kr för brand eller stöld
Om ditt fordon blir stulet eller avskrivet betalar vi det
bokförda värdet eller det belopp som visas i din
avtalshandling, beroende på vilket som är högst.
Skador på glas och/eller vindruta till följd av en försäkrad
händelse, mot en självrisk på 2 000 kr för byte och 100 kr
för reparation.
Ersättning för vägassistans på upp till 20 000 kr mot en
självrisk på 2 000 kr.
Ersättning för fel bränsle på upp till 50 000 kr, mot en
självrisk på 4 000 kr.
Ersättning för försvunna eller stulna bilnycklar på upp till
3 000 kr, mot en självrisk på 2 000 kr.
Ersättningsfordon – Om din bil måste repareras efter ett
ersättningsgillt ersättningsanspråk täcker detta avtal
75 % av den totala kostnaden i upp till 45 dagar.
Maskinskydd – gäller till dess att bilen är fem år gammal
och inte har körts mer än 150 000 km.

Vad täcks inte av försäkringen?
Ansvarsförsäkring för motorfordon gentemot tredje part –
allmänna undantag
Ersättningsanspråk som härrör från krig, inbördeskrig, uppror
och/eller revolution, terroristhandling, joniserande strålning eller
kontaminering genom radioaktivitet.
Ersättningsanspråk som härrör från användning av fordonet på
flygplatsområden förutom i sådana områden där allmänheten har
rätt att köra.
Ersättningsanspråk som härrör från att fordonet har deltagit i
racing, rallyn och/eller hastighetstester.
Förlust av, skada på eller ansvar för varor som har transporterats.
Ersättningsanspråk som härrör från transport av brännbara
vätskor, sprängämnen, kemikalier eller gaser i flytande,
komprimerad och/eller gasform.
Ersättningsanspråk som härrör från avsiktliga/uppsåtliga
handlingar.
Ersättningsanspråk som härrör från användningen av fordonet
som ett handelsverktyg.
Ersättningsanspråk som härrör från bedrägeri från dig eller för din
räkning.
Ersättningsanspråk som härrör från körning under påverkan av
alkohol, andra berusningsmedel eller stimulantia.
Körning utan giltigt körkort.
Alla kostnader och utgifter som inte har uppstått till följd av rimliga
orsaker.
Resekostnader och förlust av intäkter för försäkringstagaren.
Alla kostnader och utgifter som uppstått i samband med brottmål.
Kostnader i samband med brottsbekämpning eller arrestering.
Fordonsskadeförsäkring
Föroreningar såvida de inte har uppstått genom en plötslig eller
oförutsedd händelse.
Slitage eller värdeminskning av fordonets värde.
Värdeminskning efter reparation
Skador på däck på grund av punkteringar, skärskador, sprickor
eller bromsansättning.
Stöld av bränsle eller bränsleförbrukning i samband med stöld.
Skador på eller stöld av släpvagnar
Eventuella förluster på grund av att fordonet eller några tillbehör
har försvunnit eller skadats på grund av bedrägeri eller oriktig
framställning; eller

Finns det några begränsningar för skyddet?
Allmänt

!

Fordonet får endast användas för de överenskomna ändamålen
när avtalet skrevs;

!

Alla förare måste ha rätt att köra fordonet och får inte vara juridiskt
eller medicinskt begränsade att göra det;

!

Alla förare måste ha ett giltigt körkort;

Ansvarsförsäkring för motorfordon gentemot tredje
part

!

Försäkringsbolaget kan kräva att skador som har orsakats
avsiktligt eller till följd av grov vårdslöshet ska betalas av den
ansvariga tredje parten.

!

Försäkringsbolaget kan kräva att skador som har orsakats medan
fordonet hyrs ut på olaglig väg ska betalas av den
försäkringstagaren.

Ansvarsförsäkringen för motorfordon gentemot tredje
part – Täckning för rättsskydd

!

En självrisk som utgör 5 % av prisbasbeloppet vid tidpunkten då
incidenten inträffade.

Skada på eget fordon

!

Skador som har orsakats avsiktligt eller uppstått till följd av grov
vårdslöshet måste betalas av försäkringstagaren.

Var gäller skyddet?
Försäkringen är begränsad till de europeiska och de icke-europeiska länder som anges i bilens försäkringsbevis (”grönt kort”), i den
mån landsbeteckningar inte har strukits över. De uteslutna länderna omfattar Iran, Kosovo, norra Cypern, Marocko, Tunisien och
Nagorno-Karabach.

Vilka är mina skyldigheter?
-

-

Du är skyldig att göra en rättvis framställning av den risk som du vill försäkra;
Du måste meddela oss om eventuella ändringar av dina personliga förhållanden som beskrivs i avtalsformuleringen,
inklusive alla förare som ingår i avtalet som har fått sitt körkort återkallat/upphävt och/eller om de är inte längre lagligt eller
medicinskt tillåtna att köra det försäkrade fordonet;
Efter en olycka måste du eller ditt juridiska ombud meddela oss så snart som möjligt;
Du måste vara ärlig och korrekt i all information du har gett oss;
Du måste vidta rimliga åtgärder för att se till att bilen inte försvinner eller blir stulen;
Du måste hålla fordonet i ett trafiksäkert skick;
Du måste betala premien i enlighet med de överenskomna tidsramarna;
Efter en olycka måste du bistå försäkringsbolaget med all nödvändig information.

När och hur betalar jag?
Din försäkringspremie kommer att betalas in som en del av din månatliga leasingfaktura, såvida inget annat har avtalats med
försäkringsförmedlaren.

När startar och upphör försäkringen att gälla?
Försäkringen börjar att gälla fr.o.m. den tidpunkt då försäkringen först ingicks enligt försäkringsavtalet och upphör att gälla när försäkringen
löper ut, eller leasingavtalet sägs upp eller avslutas.

Hur säger jag upp avtalet?

Du kan säga upp det här avtalet när som helst fr.o.m. förnyelsedatumet, eller inom 14 dagar efter att avtalet undertecknades.

