Yamaha ATV-försäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

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

Produkt: Yamaha ATV-försäkring

Detta faktablad ger endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Det är försäkringsbrevet och förköpsinformation tillsammans med
de fullständiga försäkringsvillkoren som utgör avtalet mellan oss.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Yamaha ATV-försäkring är en anpassad försäkring för dig som äger en Yamaha ATV. Förutom fordonet skyddar den även dig som förare
och dina passagerare.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare,
passagerare och utomstående vid en trafikolycka
samt skador på annans egendom som du orsakar
med din ATV. Dessutom ersätter försäkringen
skadad skyddsutrustning.
Halvförsäkring
I halvförsäkringen ingår trafikförsäkringen och detta:

Trafikförsäkringen gäller inte för skador på eget
fordon och heller inte för skada på egendom som
transporteras i eller på det egna fordonet.
Halvförsäkring
Undantag för Brand
Brandförsäkringen gäller inte för skada på motor,
ljuddämpare och katalysator.

Brand

Undantag för Maskinskada

Du får ersättning för skador som orsakas av brand,
blixtnedslag eller explosion.

Försäkringen gäller inte för skada som leverantör
eller annan ansvarar för enligt lag, garanti eller
liknande åtagande.

Bärgningsersättning
Ersätter omkostnader för åtgärder som vidtas för
att fordonet ska nå vägnätet om du råkar ut för en
olycka eller drabbas av driftstopp.
Maskinskada
Maskinförsäkringen gäller för fordon som är högst
sex år gammal och som körts högst 1 500 mil eller
500 gångtimmar. Du kan till exempel få ersättning
för skador på motor och kraftöverföring.
Stöld och inbrott
Du får ersättning om din ATV stjäls, rånas eller
skadas vid stöldförsök. Även utrustning och
tillbehör till ATV:n omfattas av försäkringen.

Undantag för Stöld och inbrott
Försäkringen gäller inte om någon i ditt hushåll
eller annan som har tillgång till ATV:n och
använder den utan lov.
Undantag för Rättsskydd
Försäkringen gäller inte där det omtvistade
beloppet understiger 50 % av ett basbelopp.
Helförsäkring
Undantag för Vagnskada
Försäkringen gäller inte för skada orsakad genom
köld, väta eller korrision.

Stilleståndsersättning
Stilleståndsersättning vid ersättningsbar brand-,
maskin- stöld- och vagnskada betalas med 100
kr per dygn för den tid ATV:n befunnit sig på
verkstad. Ersättningen lämnas under maximalt
25 dagar och gäller för reparationer som sker på
auktoriserad verkstad.
Rättsskydd
Du kan få ersättning för advokat- och
rättegångskostnader vid tvister som kan uppstå
vid till exempel köp och försäljning av ATV:n.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?
Du får ingen ersättning för skador som uppstått
vid tävling, träning uppvisning hastighetskörning
eller liknande ändamål.

Vad ingår i försäkringen?
Helförsäkring
I helförsäkringen ingår allt som ingår i
halvförsäkringen samt momentet Vagnskada:
Vagnskada
Du kan få ersättning för skador på ATV:n som
uppstår på grund av trafikolycka, skadegörelse
eller annan yttre olyckshändelse. Försäkringen
gäller även när ATV:n transporteras på släp.
XL (tilläggsförsäkring)
Vårt XL- tillägg höjer den maximala ersättningen
för tillbehör och utrustning från 40 000 till
120 000 kronor.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade gröna kortsystemet och vid transport mellan dessa länder.
Information kring vilka länder som omfattas av gröna kortsystemet finner du på vår hemsida svedea.se.

Vilka är mina skyldigheter?
Uppgifterna i ditt försäkringsbrev gäller för försäkringen. De bestämmer din premie och vilken ersättning du får om något
skulle hända. Det är därför viktigt att du kontrollerar att de stämmer och informerar oss om något ändras.
Följ alltid våra säkerhetsföreskrifter. Om du inte har följt våra säkerhetsföreskrifter kan du få mindre eller ingen ersättning alls om
något händer, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Alla säkerhetsföreskrifter finns i försäkringens villkor. Här är
några av dem:
• När ATV:n lämnas ska tändningslåset vara låst. Utöver tändningslåset ska ATV:n även vara låst genom någon av fordonets
ramdelar och annat fast föremål med kätting och lås av lägst klass 3/C. Låskravet gäller ej om ATV:n förvaras i eget låst garage
som enbart försäkringstagaren eller dennes familj har tillgång till. Om ATV:n är placerad på släp, ska även släpet vara låst med
ett godkänt kulkopplingslås, lägst klass 3/C.
• Föraren måste ha giltigt körkort/förarbevis och får inte vara påverkad av alkohol eller annan drog på ett sätt som är straffbart
enligt lag.

När och hur ska jag betala?
Premien ska betalas inom 21 dagar från den dag du tecknar försäkringen. Du väljer själv om du vill betala per helår, halvår eller
månad. 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 fordonet sålts eller skrotats.

