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Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Läs igenom och spara
den. Om något skydd är särskilt viktigt för dig så kontakta oss för att ta reda på om det ingår i försäkringen.
De fullständiga villkoren tillsammans med försäkringsbeskedet utgör avtalet mellan dig och oss. Villkoren hittar du på
www.sensorforsakring.se, eller kontakta oss så skickar vi dem.
Omfattning
Denna förköpsinformation gäller både för vår personbilsförsäkring och vår lätt lastbilsförsäkring.
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Trafikolycksfall

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för privatägd personbil eller lätt lastbil och avser endast ditt ekonomiska intresse som försäkringstagare.
Det innebär att Delkasko- och Vagnskadeomfattningen samt tilläggsförsäkringar inte gäller om försäkringstagaren och
bilens faktiska ägare är olika personer.
Försäkringens giltighetstid
Din försäkring gäller den period som är angiven på försäkringsbrevet (vanligtvis ett år). Vid periodens slut förnyas
försäkringen genom att du betalar in premien för den nya perioden. Försäkringen upphör automatiskt om du säljer bilen. Om
du ställer av bilen tecknas automatiskt en avställningsförsäkring, förutsatt att du har valt minst Halvförsäkring
Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller inom de länder som omfattas av Gröna kort-systemet och vid transport mellan dessa länder.
Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt trafikskadelagen för skada som i följd av trafik med svenskregistrerat fordon
tillfogas en svensk medborgare eller person som har sin hemvist i Sverige.
Premien
Försäkringens pris påverkas av ett antal olika faktorer, som till exempel din ålder, hur länge du har haft körkort, körsträckan,
var i landet du bor och var du parkerar.
Viktiga begränsningar
För vissa skadehändelser finns begränsningar när det gäller den högsta ersättning som betalas ut vid skada. Vissa
begränsningar anges i denna information, övriga framgår av försäkringsbrev och villkor. En del försäkringsmoment
innehåller undantag som försäkringen inte gäller för. Undantagen finns listade i försäkringsvillkoren.
Begränsning i ersättningsbelopp
• Bilstereo och annan elektronisk utrustning som inte är fabriksmonterad, monterad av generalagent eller auktoriserad
återförsäljare ersätts med högst 20 000 kr.
• Hjul och fälgar ersätts med högst 30 000 kr
• Högsta ersättningsbelopp för personliga tillhörigheter är ett halvt prisbasbelopp.
Egendom som inte omfattas av försäkringen
Exempel på egendom som inte omfattas:
• Mobiltelefon, kamera och surfplatta
• Radarvarnare, laserstörare och liknande tillbehör
Försäkringens omfattning
Försäkringen kan tecknas i tre olika nivåer: Trafikförsäkring, Halvförsäkring och Helförsäkring. Du kan lägga till
tilläggsförsäkringar om du valt Halv- eller Helförsäkring. I tabellen på föregående sida visas vilka moment som ingår i
respektive omfattning. Vid skada på bilen tar vi hänsyn till vad den eller utrustningen förlorat i värde på grund av ålder,
slitage och körsträcka.

Trafik

Trafikförsäkringen ersätter dig och dina passagerare vid en trafikolycka. Dessutom ersätts skador (på andra personer, fordon
eller saker) som du orsakar med bilen. Du får däremot ingen ersättning för skador på din egen bil eller egendom. Viss
medförd egendom som skadas vid en trafikolycka (till exempel kläder och värdesaker) kan dock ersättas. Du måste enligt
lag ha en trafikförsäkring från den dag du blir ägare till bilen.

Egendomsskydd (Delkasko)
Om du har tecknat Halv- eller Helförsäkring, ingår försäkringsmomenten Brand, Glas, Stöld, Räddning, Maskinskada och
Rättsskydd, gemensamt kallade ”Delkasko”.
Brand
Det här försäkringsmomentet ersätter skada orsakad av explosion, åska, brand eller kortslutning i kablar och ledningar. Du
får dock ingen ersättning för skador genom explosion eller brand i däck, slangar och ljuddämpare, skador eller följdskador
orsakade genom korrosion, köld eller väta samt skada på elektrisk motor som orsakats av brand eller kortslutning.
Glas
Försäkringsmomentet ersätter vindruta, sidoruta eller bakruta som spräckts eller krossats. Du får ingen ersättning för skada
på glastak eller andra glasdetaljer som till exempel lyktglas.
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Stöld
Försäkringsmomentet ersätter stöld eller tillgrepp av bil, stöld av biltillbehör och skador på bilen i samband med dessa
händelser. Du får dock ingen ersättning om någon som har tillgång till bilen stjäl eller använder den utan lov, eller om någon
som fått lov att använda bilen inte lämnar tillbaka den. Du får heller ingen ersättning för cd-skivor, kassettband, mp3-spelare
samt tillbehör som kan användas även utanför bilen. Personliga tillhörigheter som kan ersättas genom din hemförsäkring
ersätts inte heller.
Räddning
Vid driftstopp, samt om bilen stjäls eller skadas, får du ersättning för bärgning till närmaste verkstad som kan reparera
fordonet. Du får också ersättning för transport till hemorten, för bil och passagerare, om bilen stjäls eller föraren skadas och
inte kan köra bilen.
Maskinskada
För att försäkringsmomentet Maskinskada ska gälla får bilen inte ha körts mer än 12 000 mil eller vara äldre än 8 år. Du kan
få ersättning för skador på motor och styrelektronik samt komponenter som till exempel tänd-, kyl-, broms-, och
bränslesystem samt airbag och generator. Du får inte ersättning för skador på ljuddämpare, avgasrör och bränsletank. Du får
heller inte ersättning för skador som beror på slitage, fabrikations- eller materialfel.
Rättsskydd
Försäkringsmomentet ersätter advokat- och ombudskostnader vid tvist som uppstår vid till exempel trafikolycka, köp,
försäljning eller reparation av din bil. Om du förlorar tvisten ersätter vi även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas
av allmän domstol. Vi ersätter inte tvister under ett halvt prisbasbelopp (småmål) eller grupptalan.

Vagnskada
Försäkringsmomentet ingår i Helförsäkring och ersätter skador på bilen genom trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre
olyckshändelse. Du kan inte få ersättning för skada genom fukt, väta, köld, rost eller frätning.

Valbara tilläggsförsäkringar
Allrisk bil
Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du kan få ersättning för skador som
orsakats av plötslig och oförutsedd händelse som din vanliga bilförsäkring inte ersätter, till exempel om du spiller färg i
baksätet, tankar fel typ av bränsle eller skadar inredningen vid lastning. Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr. Du får också
ersättning med upp till 3 000 kr vid skada som uppkommit genom skadegörelse av okänd person och som är ersättningsbar
enligt momentet Vagnskada.
Assistans
Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Assistans ger dig hjälp inom en timme om
du drabbas av driftstopp och gör att du slipper betala självrisken vid bärgning. Om driftstoppet varar mer än ett dygn får du
hyrbilsersättning i upp till tre dygn. Du kan nyttja försäkringen upp till tre gånger per försäkringsår.
Hyrbil
Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du kan få ersättning för kostnader för
hyrbil vid skada på bilen som är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoret. Ersättning lämnas med 75 % av dygns- och
kilometerkostnaden i upp till 45 dagar. Du kan avstå från att hyra bil och får då istället 100 kr per dag.
Parkeringsskada
Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Försäkringen ersätter den självrisk som
tas ut av Trafikförsäkringsföreningen då din bil skadats av okänt trafikförsäkringspliktigt fordon. Du kan nyttja försäkringen
upp till tre gånger per försäkringsår.
Trafikolycksfall
Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Du kan få ersättning vid trafikolycka utöver
det som ersätts genom trafikförsäkringen. Medicinsk invaliditet ersätts med upp till 500 000 kr och du får även ersättning för
kostnader vid sjukhusvistelse och sjukskrivning.
Djurkollision
Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller helförsäkrad bil. Försäkringen sänker självrisken med
3 000 kr för skador som uppkommer om du krockar med ett djur. För att få ersättning måste skadan vara ersättningsbar
genom Vagnskademomentet (även om du inte har tecknat Vagnskada).
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Ersättningsbelopp
Ersättningen för viss typ av egendom är begränsad. Nedan följer en sammanfattning av begränsningarna.

Egendom
Fast monterad ljud- och bildutrustning (ej fabriksmonterad)
Fast monterad ljud- och bildutrustning (fabriksmonterad)
Hjul och fälgar

Maxersättning
20 000 kr
Ingen begränsning
30 000 kr

Rättsskydd

250 000 kr

Självrisker
Självrisken är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Den framgår av försäkringsbrevet och villkoret. Du kan välja
mellan olika nivåer på självrisken, en högre självrisk ger en lägre försäkringspremie och vice versa. Om du råkar ut för en
skada som drabbar flera försäkringar hos oss betalar du bara en självrisk - den högsta. För vissa skadehändelser gäller en
särskild självrisk. Dessa anges i det fullständiga villkoret eller i listan nedan.

Moment

Självrisker

Glasskada (byte av glasruta)

1 500 kr

Glasskada (reparation av glasruta)

200 kr

Rättsskydd

20 % av kostnaden,
lägst 1 500 kr

Allrisk bil

0 kr (uppsåtlig skadegörelse), 1 500 kr (plötslig och oförutsedd händelse)

Assistans

0 kr

Hyrbil

25 % av dygns- och kilometerkostnaden

Parkeringsskada

0 kr

Trafikolycksfall

0 kr

Djurkollision

0 kr om du valt en självrisk på max 4 500 kr för momentet Vagnskada.

Skada orsakad av förare under 25 år, om det står angivet på
försäkringsbrevet att du fått rabatt för att ingen under 25 kör bilen.

10 % av pbb på Trafikförsäkringen

Skada då förare saknar körkort, kört rattfull eller orsakat skadan genom
uppsåt eller grov vårdslöshet

10 % av pbb på Trafikförsäkringen
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Säkerhetsföreskrifter
För att du skall kunna få full ersättning vid skada måste du följa Sensors säkerhetsföreskrifter. Det gäller såväl de generella
säkerhetsföreskrifterna som de säkerhetsföreskrifter som finns i det fullständiga försäkringsvillkoret och som avser specifika
försäkringsmoment. Vi rekommenderar att du läser igenom villkoren så att du vet vilka krav som ställs på dig som
försäkringstagare.
Generellt gäller att du måste hantera din egendom på ett sätt som minimerar risken för förlust eller skada. Du skall ta
hand om egendomen på ett efter omständigheterna tillfredsställande sätt så att du inte drabbas av skada. Du måste alltid
följa tillverkares, transportörs, leverantörs eller installatörs anvisningar och följa bestämmelserna i lagar, förordningar och
föreskrifter. Fordonet skall ha utrustning som är lagstadgad.
Du skall tillse att tillverkarens bestämmelser om service och underhåll följs och att det utförs fackmannamässigt. Du måste
även se till att kylsystemet innehåller tillräckligt med frostskyddsmedel och att felaktigt bränsle inte används. Anordning som
används för att torka eller värma fordonet skall vara anpassat för detta ändamål och tillverkarens anvisningar skall följas.
Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning och maximal
last och dragvikt får inte överstigas. Kablage, komponenter och utrustning skall alltid vara fackmannamässigt monterade.
Svetsning i fordonet får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits (till exempel demontering av brandfarligt
gods och brandsläckare tillgänglig).
Fordonet får inte köras när körförbud meddelats. Om fordonet skall nyttjas på is skall föraren direkt före körning förvissa sig
om isens bärighet. Du skall se till att fordonet inte framförs av förare som saknar körkort eller som kan göra sig skyldig till
rattfylleri. Vid övningskörning skall du se till att såväl förare som elev uppfyller de krav och regler som gäller.

Säkerhetsföreskrifter avseende stöldmomentet
Utrustning eller del som inte är fast monterad skall förvaras i låst lokal som du ensam har tillgång till. Du får inte lämna kvar
nyckeln i eller i närheten av bilen och den skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt den. Nyckeln får inte vara
spårbar till bostaden eller fordonet.
För att stöldförsäkringen skall gälla i nedanstående länder krävs att du har en av stöldskyddsföreningen godkänd startspärr
aktiverad: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Polen,
Rumänien, Slovenien, Slovakien, Tjeckien, Ungern, Ukraina och Vitryssland.
Om du har en direktimporterad bil av årsmodell 1996 eller senare måste du ha en av stöldskyddsföreningen godkänd och
aktiverad immobilizer installerad.

Om du inte följer säkerhetsföreskrifterna
Följer du inte föreskrifterna riskerar du att få nedsatt ersättning (normalt med 50%). Större avvikelser från
säkerhetsföreskrifterna kan leda till att ersättningen helt uteblir.

Om du lämnar felaktiga uppgifter
Felaktigt lämnade uppgifter vid försäkringens tecknande kan leda till att du betalar ett felaktigt pris eller meddelas försäkring
som vi normalt inte erbjuder. Om den felaktiga uppgiften är relevant, men av mindre betydelse, kan din ersättning sättas ned
(normalt med 25%). Om den felaktiga uppgiften lämnades med uppsåt, oaktsamhet som inte är ringa eller om risken
väsentligt påverkas kan nedsättningen bli större eller ersättningen helt utebli.
Att försäkra fordonet på annan person, eller att felaktigt ange att ingen under 25 år kör bilen, leder normalt till att ersättning
uteblir avseende Delkasko, Vagnskada och tilläggsförsäkringar. Ett exempel på detta är om ett fordon som normalt brukas
av en ungdom registreras och försäkras på en förälder, äldre släkting, någon som bor i ett område som medför en lägre
försäkringspremie, eller motsvarande. Observera att ersättning kan utebli även om försäkringstagaren angett att det finns
förare under 25 år om det visar sig att försäkringstagaren inte är den huvudsaklige ägaren och brukaren.
Om du i samband med skadereglering uppsåtligen eller genom oaktsamhet som inte är ringa felaktigt uppgivit, förtigit eller
dolt något som har betydelse för bedömningen av ersättningen, kan ersättningen minskas eller helt utebli beroende på vad
som är skäligt efter omständigheterna.
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Ändrade uppgifter under försäkringstiden
Du är skyldig att meddela förändringar i risken under pågående försäkringsperiod, till exempel om körsträckan ändras eller
om du extrautrustar fordonet. Om du inte inom skälig tid meddelar detta kan din ersättning minskas eller helt utebli enligt
reglerna för nedsättning på grund av felaktiga uppgifter.

Gemensamt skadeanmälningsregister
Vi äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i
anledning av denna försäkring.
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Kontaktuppgifter
Om du inte är nöjd med regleringen av din skada eller hanteringen av ditt ärende kan du få detta prövat av nedanstående
nämnder och funktioner.
Klagomålsansvarig:
Sensor Försäkring, Klagomålsansvarig,
Timmermansgatan 16B, 976 33 Luleå
E-post: klagomal@sensorforsakring.se
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN):
Box 174, 101 23 Stockholm Telefon: 08-508 860 00 www.arn.se
Konsumenternas Försäkringsbyrå:
Box 24215, 104 51 Stockholm Telefon: 0200-22 58 00 www.konsumenternas.se
Om förmedlaren
Sensor Försäkring Norden AB
Timmermansgatan 16B,
Box 84
971 03 Luleå
Organisationsnummer 559056-6500
Telefon: 010-410 03 10 E-post: info@sensorforsakring.se
Finansinspektionen
Box 7821
Besöksadress: Brunnsgatan 3
103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00 E-post: finansinspektionen@fi.se, finansinspektionen.se
Sensor Försäkring Norden AB är registrerat som försäkringsförmedlare i Bolagsverkets näringslivsregister. Registreringen
kan kontrolleras hos Bolagsverket.
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Besöksadress: Stuvarvägen 21
Telefon: 060-18 40 00 E-post: bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se
Registreringen hos Bolagsverket gäller försäkringsslaget skadeförsäkring.
Klagomål och tvist
Om du har några synpunkter på försäkringsförmedlingen är du välkommen att kontakta Sensor Försäkring Norden AB:s
klagomålsansvarige, telefonnummer 010-410 03 10. Tvist med Sensor Försäkring Norden AB angående förmedlingen kan
prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Det finns också möjlighet att få tvisten prövad av allmän domstol.
Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för denna Försäkring är:
Protector Försäkring Sverige,
Filial av Protector Forsikring ASA Norge.
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sverige
skador@protectorforsakring.se
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