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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Trafikförsäkring

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring som tecknas för motorfordon. Den ersätter person- och sakskador som förorsakas av ett
motorfordon som används i trafik. För vissa fordonsslag finns i trafikförsäkringen ett bonussystem, utifrån vilket man för skadefria försäkrings
perioder beviljar en rabatt på premien upp till 70 %. Bonusklassen stiger efter varje skadefritt år eller minskar om en ersättningsgill skada har
betalats ut. Detta system presenteras i försäkringsvillkoret Ö700F.

Vad ingår i försäkringen?
personskador som förorsakats av ett motorfordon som används
i trafik. Det spelar ingen roll om skadan händer vid en krock eller
vid singelolycka. Även fotgängare, cyklister och motorfordon
som skadats av ditt fordon får ersättning från fordonets trafik
försäkring

Vilka är mina skyldigheter?
•

vid ansökan om försäkring ska korrekta uppgifter om fordonets
ägare och innehavare ges samt om fordonets användnings
ändamål.

•

om det sker viktiga förändringar under avtalstiden måste
försäkringsbolaget underrättas om dem

skador på egendom för utomstående och vid krock skador på
den oskyldiga partens fordon

Var gäller försäkringen?

När och hur ska jag betala?
•

Försäkringen gäller
•

•

premien ska betalas senast på förfallodagen

När börjar och slutar försäkringen gälla?

i länderna inom Europeiska området och Schweiz. I dessa länder
ersätts en skada som du har förorsakat antingen enligt lagarna
på skadeplatsen eller enligt den finska trafikförsäkringslagen, om
den ger ett bättre skydd

•

trafikförsäkringen ska vara i kraft redan när fordonet registreras

•

trafikförsäkringen träder i kraft tidigast då den ansökts

i länderna som undertecknat avtal om grönt kort med undantag
för Kosovo, norra delen av Cypern och Nagorno-Karabach

•

trafikförsäkringen gäller tillsvidare, om den inte upphör på det
sätt som avses i trafikförsäkringslagen

Vad ingår inte i försäkringen?
i trafikförsäkringslagen föreskrivs vad som inte ingår i försäkring
en. Försäkringen ersätter till exempel inte skador på ditt fordon
eller egendom i ditt fordon

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?
det finns begränsningar i trafikförsäkringen som fastställs i trafik
försäkringslagen. Till exempel betalas ingen ersättning om den
skadelidande har kört fordonet under påverkan av alkohol eller
annat berusningsmedel. Skador som man avsiktligt förorsakar sig
själv ersätts inte heller. Ersättning kan minskas eller avslås helt
om skadorna beror på grov oaktsamhet

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp trafikförsäkringen då
•

ett avställt fordon inte används i trafik

•

ett oregistrerat fordon inte används i trafik

•

fordonet har tillgripits och en anmälan har gjorts till polisen och
försäkringsbolaget om det inträffade

•

vid ägarbyte.

Trafikförsäkringen upphör utan uppsägning om du tecknar en trafik
försäkring i ett annat försäkringsbolag, säljer fordonet och uppgift
om det har sänts till försäkringsbolaget, eller om fordonet slutgiltigt
tas ur trafik.
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