Släpvagnsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Svedea AB, org nr 556786-1678, Sverige.

Produkt: Släpvagnsförsäkring

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbrevet och förköpsinformationen tillsammans med
det fullständiga försäkringsvillkoret som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Svedea Släpvagnsförsäkring är en försäkring anpassad för dig som äger en släpvagn. Du kan välja mellan Halvförsäkring och Helförsäkring.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

HALVFÖRSÄKRING

HALVFÖRSÄKRING

Brand

Brand

skador som orsakats av brand, blixtnedslag eller
explosion
skador som orsakats av kortslutning i elektriska
kablar
Rättsskydd
kostnader för vissa tvistemål som kan prövas av
allmän domstol
Stöld
stöld eller rån av släpvagnen
skador som uppstått vid försök till stöld eller rån av
släpvagnen
skador som uppstått genom skadegörelse
i samband med försök till stöld eller rån av
släpvagnen
HELFÖRSÄKRING
Vagnskada
skador på din egen släpvagn som orsakats av
trafikolycka
skador på din egen släpvagn som orsakats av
skadegörelse
skador på din egen släpvagn som orsakats av
annan yttre olyckshändelse, till exempel om ett
träd blåser ner på släpvagnen

skador som orsakats av trafikolycka, även om
skadan uppkommit som en följd av brand,
blixtnedslag, explosion eller kortslutning
Rättsskydd
mål där det omtvistade värdet understiger 50
procent av ettvprisbasbelopp
mål där den försäkrade inte har befogat intresse att
få sin sak behandlad
mål som har samband med ekonomiska åtgärder
som för en privatperson är av ovanlig art eller
omfattning
Stöld
skador som uppstår om någon som tillhör ditt
hushåll tar släpvagnen utan lov och använder den
skador som uppstår vid bedrägeri- eller
förskingringsbrott (t.ex. om släpvagnen inte
återlämnas vid provkörning)
HELFÖRSÄKRING
Vagnskada
skador på din egen släpvagn som orsakats av att
lasten inte varit fastspänd
skador genom köld, väta eller korrosion

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Försäkringen gäller inte om:
Släpvagnen har hyrts ut eller lånats ut mot
betalning.
Skadan ska ersättas enligt lag, garanti eller annat
åtagande.
Släpvagnen används för yrkesmässig trafik, inom
näringsverksamhet eller mot betalning.
Föraren av dragfordonet själv orsakar skadan med
uppsåt eller genom grov vårdslöshet.
Skadan uppstått vid tävling, träning, uppvisning,
hastighetskörning eller liknande ändamål.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort-systemet och vid transport mellan dessa
länder. På svedea.se kan du se vilka länder som är anslutna och beställa det Gröna Kort som du i vissa fall behöver ha med
dig vid resa utanför Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
När du har din släpvagn försäkrad hos oss har du ansvar för att bland annat:
• lämna korrekta uppgifter
• följa försäkringens säkerhetsföreskrifter
• följa fabrikantens anvisningar om skötsel, reparation m.m.
• förvara avmonterade fordonsdelar i inlåst utrymme
• meddela oss om du flyttar.
Om du inte uppfyller dessa krav finns risk att din ersättning minskas eller helt uteblir vid en eventuell skada. Läs mer om ditt ansvar
i det fullständiga villkoret.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas inom 14 dagar från den dag du tecknar försäkringen. Du väljer själv om du vill betala per helår eller halvår.
Vid uppdelad betalning tillkommer en avgift. Du kan betala via pappersfaktura eller e-faktura. Om du betalar med pappersfaktura
tillkommer det en fakturaavgift på 29 kr.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
När försäkringen börjar och slutar att gälla framgår av försäkringsbrevet. Avtalstiden är normalt ett år.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan ringa eller mejla och säga upp avtalet när som helst. Försäkringen upphör då att gälla vid försäkringstidens utgång.
Avtalet kan även avslutas om ditt försäkringsbehov upphör, till exempel om du säljer släpvagnen.

