Bilförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige

Produkt: Bilförsäkring

Reg. nr. 516403-8266, filial till Zurich Insurance plc, Reg. nr. 13460, Irland

Detta är en kortfattad beskrivning av försäkringen ämnad att ge en övergripande bild av försäkringens omfattning. De
fullständiga försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet gäller alltid framför den information som lämnas nedan.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Bilförsäkringen är en försäkring anpassad för dig som äger en personbil eller en lätt lastbil. Förutom bilen skyddar den även
dig som förare och dina passagerare. Grunden i en bilförsäkring är trafikförsäkringen som är ett obligatorisk skydd enligt
lag. Utöver trafikförsäkringen finns även halvförsäkring, helförsäkring samt tilläggsförsäkringar.

Vad ingår i försäkringen?

Trafikförsäkring - lämnar ersättning för person- och
sakskada till följd av trafik.

Halvförsäkring - innehåller, utöver Trafikförsäkringen

Vad ingår inte i försäkringen?

Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte
omfattas av din försäkring.

Trafikförsäkring
 Ersätter inte skador på den försäkrade bilen eller
egendom i din bil.

även följande:
 Brand
 Glas
 Stöld
 Maskin- och elektronikskada
 Rättsskydd
 Räddning och
 Kris
 Nyckelförlust och feltankning

Halvförsäkring
 Brand – ersätter inte brand som uppstår till följd av

Helförsäkring – innehåller, utöver det som ingår i



halvförsäkringen även Vagnskada:
 Vagnskada ersätter skada genom trafikolycka, annan
yttre olyckshändelse eller avsiktlig skadegörelse av
utomstående.








Valbara tilläggsförsäkringar
 Bilförsäkring+
– Självriskreducering Trafik
– Skadegörelse och kollision med djur
– Nyvärdesgaranti
– Allrisk
 Hyrbil
 Assistans
 Förar- och passagerarolycksfall

trafikolycka eller skada som omfattas av annat
försäkringsmoment.
Glas – ersätter inte skada på glas i samband med att
bilen kolliderat, vält eller kört av vägen.
Stöld – lämnar inte ersättning om någon i din familj eller
anställd i företaget orsakat skada genom t.ex.
skadegörelse eller stöld.
Maskin- och elektronikskada – ersätter inte skador som
orsakats av slitage, fabrikations- eller konstruktionsfel.
Rättskydd – ersätter inte små mål som inte är på grund
av försäkringsavtalet.
Räddning och bärgning – lämnar inte ersättning för
skada som inte ersätts enligt denna försäkring eller
skada via garantier eller annan försäkring
Nyckelförlust och feltankning – ersätter inte skada
genom trafikolycka som omfattas av annat moment i
försäkringen.

Helförsäkring
 Vagnskada – ersätter inte skada på fordonsdel med
konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, eller skada
genom rost, frätning, köld, väta eller fukt.

Undantag i tilläggsförsäkringar
 Hyrbil – ersätter inte kostnader för drivmedel,


självriskreduceringspremie, parkeringskostnad eller
liknande.
Assistans – ersätter inte kostnader för drivmedel, nytt
batteri, nya däck eller ny bilnyckel.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
! Du får ingen ersättning vid skada till följd av normalt slitage, bristfälligt underhåll eller som inträffar under tävlingsliknande
former.

Var gäller försäkringen?
 Försäkringen gäller i de flesta länder i Europa och ett antal icke-europeiska länder vid Medelhavet. En fullständig lista
finns på Trafikförsäkringsföreningen, https://www.tff.se/sv/Utland/Resa-utomlands-med-egen-bil/.

Vilka är mina skyldigheter?
För att försäkringen skall gälla utan begränsning eller nedsättning av ersättningsbelopp behöver du som försäkringstagare iaktta
dina skyldigheter gentemot oss och följa de allmänna och särskilda säkerhetsföreskrifterna som finns beskrivet i det fullständiga
villkoret..
Det är därför viktigt att du:
-

inför tecknande, ändring eller förnyelse av försäkringen; lämnar riktiga och fullständiga svar på de frågor vi stället som är av
betydelse för försäkringsförhållandet.
under försäkringstiden; utan dröjsmål anmäler ändring av förhållande som är av väsentlig betydelse för den försäkrade risken
till exempel om du kör mer än du har angett tidigare.
efter bästa förmåga försöker förhindra eller begränsa en skada som inträffat eller är nära förestående.

När och hur ska jag betala?
Premien för försäkringen faktureras månadsvis tillsammans med din finansiering du har hos Santander, detta innebär att du
endast får en faktura i månaden innehållande både finansiering och försäkring.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla den dag som står på försäkringsbrevet och är en månatlig försäkring som förnyas automatiskt för
ytterligare en kalendermånad. Ska försäkringen börja gälla samma dag gäller den från det klockslag du tecknade försäkringen.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan när som helst säga upp din försäkring, den avslutas då kl. 00:00 dagen efter uppsägningen kommit oss tillhanda. Detta
gäller oavsett om försäkringsbehovet faller bort eller om det inträffat annan liknande omständighet.
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