Personbil och lätt lastbil
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Sensor Försäkring Norden AB, org. nr. 559056-6500

Produkt: Motor

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformationen och i det fullständiga villkoret, som
finns på sensorforsakring.se. Du kan också få villkoren hemskickade av vår kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen kan tecknas med tre olika omfattningar; trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Enligt Trafikskadelagen måste alla
bilar som inte är avställda ha en gällande trafikförsäkring. Trafikförsäkringen kan tecknas i kombination med en delkaskoförsäkring
(halvförsäkring) och vagnskadeförsäkring (helförsäkring)

Vad ingår i försäkringen?

Den försäkrade bilen och sådan utrustning som
seriemässigt kunde leverereas till bilen.
Fast monterad elektronisk utrustning.

Trafikförsäkring
Ersätter personskador och skada på andra
personers egendom.

Halvförsäkring
Utöver trafikförsäkring ingår också:
Stöldförsäkring
Glasförsäkring
Brandförsäkring
Maskinskadeförsäkring
Rättskydd, max 250 000 kr
Räddningsförsäkring

Helförsäkring
Utöver trafik- och halvförsäkring ingår också:
Vagnskadeförsäkring; skada på bilen på grund
av skadegörelse, trafikolycka eller annan yttre
olyckshändelse.

Tilläggsförsäkringar
Kan tecknas till halv- eller helförsäkring och omfattar:
Hyrbil
Djurkollision
Parkeringsskada
Allrisk bil
Trafikolycksfall
Assistans

Vad ingår inte i försäkringen?

Här ger vi några exempel på vad försäkringen inte
omfattar. För mer information, se försäkringsvillkoren.
Försäkringen gäller inte för:

Allriskförsäkringen gäller inte för bil som är äldre
än 15 år
Försäkringen gäller inte för låsbyte i samband med
stöld eller förlust av bilnyckel/bilnyckelkort
Maskinskadeförsäkringen gäller inte för bil som är
äldre än 8 år eller som har körts mer än 12 000 mil
Försäkringen gäller inte för fordon som används
i näringsverksamhet, vid yrkesmässig uthyrning
eller utlåning mot ersättning

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Nedan följer några av begränsningarna i försäkringen.
Försäkringen gäller endast om försäkringstagaren
är samma person som bilens verkliga ägare och
huvudsakliga brukare
Försäkringen täcker inte stöldskada som orsakats
av någon i ditt hushåll.
Försäkringen täcker inte skador i bilens kupé som
är orsakad av djur eller som beror på slitage eller
vanvård.
Bilstereo och annan elektronisk utrustning som
inte är fabriksmonterad, monterad av generalagent
eller auktoriserad återförsäljare ersätts med högst
20 000 kr.

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.

Vilka är mina skyldigheter?

• När du tecknar försäkringen så är du skyldig att lämna riktiga och fullständiga uppgifter. Om uppgifterna som ligger till grund för
försäkringen ändras eller är felaktiga måste du anmäla det till oss.
• Du måste ta hand om och köra ditt fordon på ett sådant sätt så att du, så långt som möjligt, undviker att råka ut för en skada. När
bilen lämnas ska den låsas med godkänt stöldskydd.
• Om en skada inträffar ska du anmäla skadan till oss så snart som möjligt.

När och hur ska jag betala?

När du tecknat en ny försäkring ska du betala den senast 14 dagar från det att vi har skickat premiekravet till dig. Vid förnyelse
av försäkringen har du en månad från aviseringsdagen på dig att betala premien. Du kan välja att betala din försäkring helårs-,
halvårs- eller månadsvis. Månadsbetalning sker via autogiro. Om premien inte betalas i rätt tid säger vi upp försäkringen
skriftligen att upphöra 14 dagar därefter. Om du betalar inom dessa 14 dagar fortsätter försäkringen att gälla.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Försäkringen börjar gälla från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen samma dag som den
ska börja gälla, gäller den från det klockslag då du tecknade den. Försäkringen gäller året runt. Försäkringstiden är normalt ett
år.

Hur kan jag säga upp avtalet?

Du kan när som helst, oavsett orsak, säga upp försäkringen till försäkringstidens slut. Du har rätt att säga upp försäkringen i
förtid om ditt försäkringsbehov har upphört, t ex om du har sålt bostaden.

