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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Bilöms

MC, moped och mopedbil

FORSAKRINGAR

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten fnns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen kan tecknas för fordon registrerade som MC, moped eller mopedbil.

Var gäller försäkringen?

Vad ingår i försäkringen?
OBJEKT
✓ fordon – som anges i försäkringsbrevet.
✓

fastmonterad utrustning – avsedd att enbart användas på/i det
försäkrade fordonet och fastsatt så att det krävs verktyg för att
avlägsna den.

✓

verktyg – om de hör till det försäkrade fordonets standard
utrustning.

✓

avmonterad utrustning – fastmonterad utrustning som
monterats bort om ingen annan utrustning monteras i dess ställe.

SKYDD
Nedanstående skadehändelser omfattas om så framgår av för
säkringsbrevet:

Om inte annat anges gäller försäkringen i och vid transport mellan
•

alla europeiska länder.

•

de länder utanför Europa som är anslutna till det s.k. grönakort
systemet, undantaget den delen av Ryssland utanför Europa.

•

bilräddningsskyddet i Begränsad Bilöms gäller endast i Finland,
Norge, Sverige och Danmark samt under transport mellan dessa
länder.

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen omfattar exempelvis inte följande:

X mobiltelefoner, datorer och surfplattor.

✓

brand – ersätter brandskador på ditt fordon.

X navigationsutrustning som inte är fastmonterad.

✓

stöld, rån och skadegörelse – ersätter skada genom stöld,
bruksstöld, rån eller olovligt brukande av det försäkrade fordonet
samt försök till sådana brott.

X personligt lösöre och egendom som transporteras med det
försäkrade fordonet.

✓

djurkollision – ersätter skador som uppstår vid direkt samman
stötning med ett djur.

✓

vagnskada – ersätter skador på det egna fordonet till följd av
t.ex. kollision eller avkörning.

✓

glas – skada på vind, sido eller bakruta som består i att rutan
genombrutits, spräckts eller krossats. Går endast att teckna på
mopedbilar.

✓

ansvarsskydd utomlands – gäller i länder anslutna till gröna
kortsystemet utanför EES och ersätter person och sakskada
som drabbar utomstående samt personskador som drabbar
passagerare i det försäkrade fordonet. Detta under förutsättning
att Du personligen är ersättningsskyldig för skadan enligt gällan
de rätt i det land för skadehändelsen.

✓

fnansieringsskydd – ersätter till exempel skulden på ditt fordon
till fnansiär om skadan enligt villkoret AXMC:1 inte ersätts.

✓

bilräddning – skäliga kostnader för bärgning och transport av
försäkrat fordon samt resa för förare och passagerare som blivit
nödvändig genom viss händelse, exempelvis att fordonet blivit
körodugligt p.g.a. driftstopp eller skada, under färd med fordonet.

✓

✓

rättsskydd – nödvändiga och skäliga ombuds och rättegångs
kostnader i vissa tvister/tvistemål och brottmål som ansluter till
det försäkrade fordonet om Du inte kan få ersättning av mot
parten eller annan. Ersättning upp till 10 000 euro.
bedrägeriförsäkring – förlust av försäkrat fordon genom förmö
genhetsbrott i strafagens mening, om fordon som hyrts eller
leasats ut utan förare inte återlämnats inom avtalad tid samt det
förfutit 30 dygn sedan polisanmälan.

Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Allmänt vad som inte ersätts:
skada som framkallats av grov oaktsamhet eller om bruk av
alkohol eller narkotika har bidragit till skadan, kan medföra att
ersättningen nedsätts eller avslås.
skador som beror på tillverkningsfel, slitage, bristfälligt underhåll
eller oaktsam hantering.
skador på fordonets motor, växellåda, kraftöverföring eller kyl
system till följd av bristfällig olje eller kylvätskecirkulation.
skador orsakade av insekter eller skadedjur.
skador under tävling, träning eller annan körning på område eller
vägsträcka ej avsedd för allmän trafk.
skador genom att fordon sjunkit genom is eller körts på område
eller väg som är täckt av vatten.
Specifkt vad som inte ersätts:
brand – på elektrisk anordning, ledning, elektronisk styrenhet
eller liknande genom överhettning, kortslutning, överspänning
eller andra elfenomen.
stöld – genom stöld av olåst fordon.
vagnskada – som förorsakats av annan del av fordonet eller
dess utrustning.
ansvarsskydd utomlands – till den del skadelidande är berätti
gad ersättning från annan försäkring, ersättningssystem eller lag.
fnansieringsskydd – för fordran som förfallit till betalning vid
tidpunkten för skadan.

bilräddning – genom brist på drivmedel.
rättsskydd – för brottmål där Du åtalas för uppsåtliga eller grovt
vårdslösa gärningar, rattfylleri, olovlig körning eller hastighets
överträdelse samt tvister om skadestånd med anledning av
sådan gärning.

•

iaktta våra säkerhetsföreskrifter samt övrigt som meddelats
gällande egendomens hantering.

•

vid ersättningsansökan ska Du bistå oss i den utsträckning som
krävs för att utredning av vårt ansvar ska kunna ske.

bedrägeriförsäkring – vid avsaknad av skriftligt hyres eller
leasingavtal.
ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER
Allmänt
Ersättning
•

ersättningen motsvarar liden skada.

•

från ersättningen för skadan avdras eventuellt restvärde,
eventuell nedsättning och självrisk.

•

premien kan betalas i en eller fera rater, beroende på vad vi
kommer överens om.

•

premien betalas senast på förfallodagen.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Beloppsbegränsning
•

När och hur ska jag betala?

vi ersätter det lägsta av försäkringsbeloppet, vilket framgår av
försäkringsbrevet, eller gängse värdet, vilket är egendomens
marknadsvärde omedelbart innan skadan.

•

när köpet är klart får Du försäkringsbrevet och övriga handlingar.

•

Du uppmanas att kontrollera att uppgifterna stämmer och vid
eventuella felaktigheter bör Du kontakta oss för rättelse.

Hur kan jag säga upp avtalet?

Inlösen
•

vi har rätt att lösa in fordonet om skadekostnaden beräknas
uppgå minst två tredjedelar av fordonets gängse värde.

•

Du får när som helst säga upp försäkringen skriftligen, varpå den
upphör med omedelbar verkan. Du kan inte säga upp försäk
ringen per telefon.

•

vi kan säga upp försäkringen om

Självrisk:
•

självrisken som anges i försäkringsbrevet avdras från ersättning
en vid skadan.

•

Du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner
ligen vägande skäl, exempelvis om Du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst.

•

Du inte har betalat premien i tid.

Vilka är mina skyldigheter?
•

lämna korrekta uppgifter vid ansökan om försäkring.

•

meddela oss förändringar som medför en väsentlig ökning av
skaderisken.

Översikt av Bilömsförsäkringar MC, moped och mopedbilar
SKYDD

Omfattande

Begränsad

Mest Begränsad

Vagnskada

ingår

–

–

Stöld, rån och skadegörelse

ingår

ingår

valbart

Ansvarsskydd utomlands

ingår

–

–

Djur

ingår

ingår

–

Glas

Valbart, endast mopedbil

Valbart, endast mopedbil

–

Brand

ingår

ingår

ingår

Bilräddning

ingår

ingår

–

Rättsskyddsförsäkring

ingår

ingår

–

Finansieringsskydd

valbart

valbart

–

Bedrägeriförsäkring

valbart

valbart

–
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