Villkorssammanfattning Företagsägd
personbil och lätt lastbil
MARS 2020

Vad roligt att du är intresserad av vår bilförsäkring!
Har du några frågor, kontakta oss gärna på 0771-160 190
eller kundnavet@svedea.se.
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Detta är inte det fullständiga försäkringsvillkoret, utan en översiktlig information med syfte att ge en
sammanfattning av vad din försäkring omfattar. Du har rätt att få denna information innan du köper
försäkringen och det är viktigt att du läser den. Spara också gärna detta dokument. Om du råkar ut
för en skada så är det ditt försäkringsbrev tillsammans med det fullständiga försäkringsvillkoret som
utgör avtalet mellan dig och Svedea. Villkoret innehåller fler begränsningar och aktsamhetskrav än
de som räknas upp här. Det fullständiga försäkringsvillkoret hittar du på svedea.se.

Våra försäkringar
Här får du en översikt över vilka försäkringar vi erbjuder och vad som ingår i dem. Du kan läsa
mer om respektive försäkring och dess innehåll på de kommande sidorna.
TRAFIKFÖRSÄKRING
TRAFIKSKADA

HALVFÖRSÄKRING
TRAFIKSKADA

ALLRISK

BRAND

GLAS

MASKIN OCH ELEKTRONIK

RÄTTSSKYDD

STÖLD

VÄGASSISTANS

HELFÖRSÄKRING
TRAFIKSKADA

ALLRISK

BRAND

GLAS

MASKIN OCH ELEKTRONIK

RÄTTSSKYDD

STÖLD

VÄGASSISTANS

VAGNSKADA

TILLÄGGET XL
Du kan komplettera din halv- eller helförsäkring med vårt XL-tillägg.
HYRBIL

KRIS

OLYCKSFALL

INGEN SJÄLVRISK VID VÄGASSISTANS, SKADEGÖRELSE OCH DJURKOLLISION

!

DU OCH VI
När vi i det här dokumentet skriver du menar vi alltid den som står som försäkringstagare och med vi menar vi alltid Svedea.

BILEN
När vi i det här dokumentet skriver bilen menar vi alltid det försäkrade fordonet.
Följande fordonsklasser omfattas av denna villkorssammanfattning:
•
Personbil
•
Lätt lastbil med en totalvikt på högst 3 500 kg
Bilar som används i yrkesmässig trafik till exempel taxi-, bud- och uthyrningsbilar
omfattas inte av denna villkorssammanfattning. Som yrkesmässig trafik räknas också
privat uthyrning, utlåning mot betalning samt körning mot betalning.
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Fyra saker du inte får missa!
VAD ÄR FÖRSÄKRAT?
Förutom bilen omfattas också tillbehör och utrustning samt en extra uppsättning hjul av
försäkringen. Om fordonsdel/tillbehör har monterats av, täcks de av försäkringen så länge inte
någon annan del monterats i dess ställe.
VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR?
Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Men den gäller endast om du är bilens verklige
ägare (alternativt vid privatleasing registrerad som brukare i Vägtrafikregistret) och huvudsaklige
brukare. Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är registrerad som ägare (eller vid
privatleasing registrerad som brukare) och har tecknat försäkring för bilen trots att du inte äger
den eller huvudsakligen brukar den.
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.
VAD MÅSTE DU GÖRA?
När du har din bil 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 eller kör längre än vad du har uppgett.
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.
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Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på andras fordon och egendom. Den
måste du ha enligt lag om din bil inte är avställd. Nedan presenterar vi de viktigaste exemplen
på vad de olika delarna i försäkringen ersätter och inte ersätter, för komplett information se
det fullständiga villkoret.
TRAFIKSKADA
Ersätter...

• person- och sakskada som uppkommer i följd av trafik med bilen

...men inte
• skador på din egen bil
		
• skador på egendom som transporteras i eller på den egna bilen
		
• skador som uppstått vid tävling, träning, uppvisning, hastighetskörning eller 		
			liknande

Halvförsäkring
Halvförsäkringen ersätter vissa skador på din egen bil. Det kan handla om skador på
maskin, elektronik och glas samt skador som orsakats av bland annat stöld och brand.
Nedan presenterar vi de viktigaste exemplen på vad de olika delarna i försäkringen
ersätter och inte ersätter, för komplett information se det fullständiga villkoret.

ALLRISK
Ersätter...
• skador genom plötslig och oförutsedd händelse på inredningen i bilens kupé eller 		
			bagageutrymme
		
• bilnyckel med elektronisk startspärrfunktion som skadats, stulits eller förlorats 		
			 genom plötslig och oförutsedd händelse
		
• sanering av bilens bränsletank
...men inte

• skador orsakade av djur, slitage eller vanvård

BRAND
Ersätter...
		

• skador som orsakats av brand, blixtnedslag eller explosion
• skador som orsakats av kortslutning i elektriska kablar

...men inte
• skador på motor, ljuddämpare, katalysator, däck eller slangar genom explosion i 		
			dessa
		
• skador som orsakats av trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av 		
			 brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning
GLAS
Ersätter...
• skador på vindruta, sidoruta, eller bakruta som krossats, spräckts eller 			
			genombrutits
...men inte
• skador som uppstått vid kollision, vältning eller när bilen körts av vägen (sådana 		
			 skador omfattas av vagnskadedelen som är en del av helförsäkringen)
		
• lyktglas och glastak (sådana skador omfattas av vagnskadedelen som är en del av
			helförsäkringen)
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MASKIN OCH ELEKTRONIK
Den här delen av försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som direkt påverkar
bilens funktion. Den gäller för serietillverkad bil som är högst 8 år gammal räknat från bilens
första registreringsdag och som körts högst 12 000 mil.
Ersätter...
		
		

• skador på motor och startmotor
• skador på kraftöverföring inklusive delar av styrelektroniken
• skador på generator

...men inte
• skador som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande 		
			åtagande
		
• skador orsakad av konstruktionsfel, slitage, rost eller väta
RÄTTSSKYDD
Ersätter...
• kostnader för vissa tvistemål som kan prövas av allmän domstol där tvisten 		
			 uppkommer under försäkringsperioden
...men inte
• mål där det omtvistade värdet understiger 50 procent av ett prisbasbelopp
		
• mål där den försäkrade inte har befogat intresse att få sin sak behandlad
						
STÖLD
Ersätter...
•
		
•
		
•
			

stöld eller rån av bilen
skador som uppstått vid försök till stöld eller rån av bilen
skador som uppstått genom skadegörelse i samband med försök till stöld eller rån
av bilen

...men inte
• om någon som är anställd hos försäkringstagaren tar fordonet utan lov och
			 använder den.
		
• om någon annan som har tillgång till fordonet använder den utan lov
		
• skador som uppstår vid bedrägeri- eller förskingringsbrott (t.ex. om bilen inte 		
			 återlämnas vid provkörning)
VÄGASSISTANS
Ersätter...
• kostnader för bärgning och persontransport om du råkar ut för en olycka eller 		
			 drabbas av driftstopp
...men inte
		

• skador som skett inom inhägnat tävlingsområde
• hemtransport eller hämtning som överstiger bilens värde

Helförsäkring
Helförsäkringen ger det bredaste skyddet och ersätter även till exempel plåt- och lackskador
på din egen bil som orsakats av bland annat skadegörelse eller kollision. Nedan presenterar
vi de viktigaste exemplen på vad de olika delarna i försäkringen ersätter och inte ersätter, för
komplett information se det fullständiga villkoret.
VAGNSKADA
Ersätter...
•
		
•
		
•
			
...men inte

skador på din egen bil som orsakats av trafikolycka
skador på din egen bil som orsakats av skadegörelse
skador på din egen bil som orsakats av annan yttre olyckshändelse, till exempel 		
om ett träd blåser ner på bilen

• skador genom köld, väta eller korrosion
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Tillägget XL
Du kan komplettera din halv- eller helförsäkring med vårt XL-tillägg.
HYRBIL
Om din bil inte kan användas på grund av en ersättningsbar skada står vi för 75 % av hyrbilskostnaden i upp till 65 dagar. Om du avstår från att hyra bil får du istället ersättning med 100 kronor
per dag.
KRIS
Krisdelen ersätter kristerapi hos legitimerad psykolog upp till 25 000 kronor för förare och
passagerare som drabbats av traumatiskt tillstånd på grund av trafikolycka eller rån av den
försäkrade bilen.
OLYCKSFALL
Olycksfallsdelen lämnar ersättning för personskada på förare och passagerare som uppkommer i
följd av trafik med den försäkrade bilen.
INGEN SJÄLVRISK VID VÄGASSISTANS, SKADEGÖRELSE OCH DJURKOLLISION
Om du har XL gäller vägassistansdelen utan självrisk. Har du XL i kombination med en
helförsäkring gäller dessutom vagnskadedelen utan självrisk vid skadegörelse och vid
kollision med djur som plötsligt och oförutsett kommit ut på vägbanan.

Avställningsförsäkring
Om du har en halv- eller helförsäkring och ställer av din bil så ändras din försäkring automatiskt till
en avställningsförsäkring. Var bilen halvförsäkrad när du ställde av den ingår stöld, brand och rättsskydd i avställningsförsäkringen. Var bilen helförsäkrad ingår även skadegörelse, transportskada
samt annan yttre olyckshändelse (det vill säga detsamma som vagnskadedelen ersätter med undantag för skador som skett när bilen använts). Ställer du av bilen och inte vill ha avställningsförsäkringen kontaktar du oss så kan vi avsluta försäkringen.
Avställningsförsäkringen gäller bara i Sverige och gäller inte om bilen brukas/används/körs.
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Bra att veta
PRISET PÅ FÖRSÄKRINGEN
En rad olika faktorer påverkar priset på försäkringen, till exempel bilens modell och motorstyrka,
var du bor och hur långt du kör. Det är därför viktigt att du lämnar rätt uppgifter när du köper
försäkringen. I annat fall påverkar det möjligheten att få rätt ersättning vid skada.
BETALNING
När du tecknar en ny försäkring börjar den gälla omedelbart vid tecknandet, under förutsättning att
du betalar försäkringen senast fjorton dagar efter fakturadatumet. Detsamma gäller om du tecknar
en tilläggsförsäkring eller gör andra förändringar som ger en premiehöjning.
Om du förnyar din försäkring ska betalningen ha bokförts på vårt konto senast samma dag som den
nya försäkringsperioden börjar. Betalar du inte din försäkring i tid har vi rätt att ta ut en påminnelseavgift på 60 kronor och vi har även rätt att säga upp din försäkring från den dag den skulle börjat
gälla eller förnyats. Om vi säger upp försäkringen meddelar vi det skriftligen.
UPPLYSNINGSPLIKT
När du köper försäkring måste du lämna korrekta uppgifter och upplysningar som kan ha betydelse
för oss. Detsamma gäller om du först senare inser eller borde ha insett att du lämnat oriktiga eller
ofullständiga uppgifter. Om något förhållande som påverkar din bil ändras, måste du snarast möjligt
meddela oss detta. Om du inte meddelar oss om förhållanden som innebär en riskökning kan det
innebära att din ersättning sätts ned eller att du blir helt utan ersättning vid inträffad skada.
AKTUELLA VILLKOR
Om en skada inträffar så regleras den mot de villkor som gällde vid tidpunkten för skadan. Om vi
begär en villkorsändring så gör vi det i ett skriftligt meddelande som vi skickar till dig senast fjorton
dagar innan försäkringstidens slut. Din förnyade försäkring gäller då med de nya villkoren.
FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET
Försäkringen gäller normalt i ett år och förnyas genom att du betalar premien för den nya perioden.
Du kan säga upp försäkringen när som helst under förutsättning att ny försäkring tecknats i annat
försäkringsbolag men försäkringen upphör först vid försäkringstidens slut. Om ditt försäkringsbehov upphör har du rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan. Vi kan säga upp
din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller då synnerliga skäl
föreligger.
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Du måste se till att:
• föraren inte gör sig skyldig till rattfylleri,
• föraren har det körkort som krävs för att köra bilen,
• bilen inte används om den är belagd med körförbud,
• bilen inte används i yrkesmässig trafik till exempel som taxi-, bud- eller uthyrningsbil,
• bilen inte hyrs ut privat, lånas ut mot betalning eller körs mot betalning,
• bilen inte används vid tävling, träning, uppvisning, hastighetskörning eller liknande.
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