
Förköpsinformation för företagsägd  
släpvagn GRS10:1 

2020-02-01

Vad roligt att du är intresserad av vår släpvagnsförsäkring!  
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. 

HALVFÖRSÄKRING

HELFÖRSÄKRING

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fyra saker du inte får missa!

VAD ÄR FÖRSÄKRAT?
Förutom släpvagnen 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 försäkringstagare om du också är släpvagnens verkliga ägare och 
huvudsakliga brukare. Det innebär att försäkringen inte gäller om du låter någon annan stå som 
ägare och försäkringstagare till din släpvagn.

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. 

VAD MÅSTE DU GÖRA?
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.

BRAND

BRAND

STÖLD

STÖLD

RÄTTSSKYDD

RÄTTSSKYDD

VAGNSKADA

DU OCH VI

När vi i det här dokumentet skriver du menar vi alltid den juridiska person  
som står som försäkringstagare och med vi menar vi alltid Svedea.!
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Halvförsäkring
Halvförsäkringen ersätter vissa skador på din egen släpvagn. Det kan handla om 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 full-
ständiga villkoret.

 BRAND

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

...men inte • skador på 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

 RÄTTSSKYDD

Ersätter...  • kostnader för vissa tvistemål som kan prövas av allmän domstol

...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 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

...men inte • skador som uppstår om anställd eller anställds familjemedlem tar släpvagnen utan  
   lov och använder den
  • skador som uppstår vid bedrägeri- eller förskingringsbrott (t.ex. om släpvagnen   
   inte återlämnas vid provkörning)

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

 VAGNSKADA

Ersätter...  • 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

...men inte • skador på din egen släpvagn som orsakats av att lasten inte varit fastspänd
  • skador genom köld, väta eller korrosion
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Bra att veta
PRISET PÅ FÖRSÄKRINGEN
Ett par olika faktorer påverkar priset på försäkringen, till exempel släpvagnens ålder och totalvikt. 
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 att Svedea avsänt krav på betalning till dig. 
Detsamma gäller om du tecknar en tilläggsförsäkring eller gör andra förändringar som ger en pre-
miehöjning.

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 påminnel-
seavgift 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 släpvagn 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 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. 

GENERELLA UNDANTAG

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
• föraren av dragfordonet själv orsakar skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet
• skadan uppstått vid tävling, träning, uppvisning, hastighetskörning eller liknande


