MOTORFÖRSÄKRING 17 01 01
PERSONBIL OCH LÄTT LASTBIL

Här finner du en kortfattad information, förköpsinformation, om vår försäkring för personbil och lätt
lastbil. Vi förklarar innehållet i försäkringarna och beskriver vilka tilläggsförsäkringar som du kan välja.
De fullständiga försäkringsvillkoren finns på www.msverige.se. Du kan även beställa dem via e-post eller
per telefon. Vi försäkrar personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3500kg och som ej
används i yrkesmässig trafik.
Bilförsäkringen gäller för
Bilförsäkringen gäller för dig som försäkringstagare
(bilägaren). Försäkringen gäller i de länder som är
anslutna till det s.k. gröna kortsystemet. För färd i vissa
länder krävs ett trafikförsäkringsbevis ett s k Grönt kort.
I bilförsäkringen ingår
* Trafikförsäkring
* Delkaskoförsäkring
* Vagnskadeförsäkring
Valbara tillägg
* Trafikolycksfall
* Hyrbilsförsäkring
* Reducera Skadegörelse
* Reducera Djurkollision
* Allrisk bil
Vad försäkras
Bilförsäkringen gäller för personbil och lätt lastbil, som
inte används i yrkesmässig trafik.
TRAFIKFÖRSÄKRING
Enligt lag måste du ha en Trafikförsäkring för din bil
annars tvingas du att betala en betydligt högre
trafikförsäkringsavgift.
Trafikförsäkringen ersätter personskador och skada på
annans egendom. Oavsett vem som har orsakat skadan
täcker försäkringen även personskador på passagerare
och förare i din bil.
DELKASKO
Glas
Gäller för skador på bilens glasrutor, normalt genom
stenskott.
Brand
Gäller vid skada genom anlagd brand som anlagts av
tredje man. Eld som kommit lös, blixtnedslag eller
explosion.

Stöld/Inbrott
Gäller vid stöld eller stöldförsök.
Bilstereo, telefon och annan elektronisk utrustning som
inte är fabriksmonterad eller eftermonterad av
generalagent ersätts med högst 20 000 kr (inkl.
montering).
Vid stöld av hjul, vilka inte tillhandahålls av återförsäljare
för aktuellt märke/modell, är högsta ersättningsbelopp
30 000 kr.
Räddning
Gäller för person- och fordonstransporter om du på resa
råkar ut för en olycka eller ett driftstopp. Du och
passagerarna kan också få ersättning för hemtransport.
Dessutom kan du få ersättning för resekostnader när du
hämtar din reparerade eller återfunna bil.
Rättskydd
Gäller för tvistemål, som kan prövas i tingsrätt och för
vissa brottmål. Rättsskyddet ersätter dina
ombudskostnader upp till 200 000 kr.
Kris
Kristerapi för försäkrad som råkar ut för trafikolycka.
Kristerapi ges av legitimerad psykolog med högst 10
behandlingstillfällen per försäkrad. Kristerapi ges bara i
Sverige. Tiden under vilken behandling kan ske är
begränsad till 12 månader från olyckstillfället. Ersättning
lämnas också för resor i samband med behandling om
resorna överstiger 30 km per behandlingstillfälle.
Ersättning ges inte för resa från plats utanför Sverige.
Maskin
Gäller för högst 10 år gammal bil, som körts högst
12 000mil. Maskinskadeförsäkringen ersätter skada eller
fel på bilens maskinella delar (t ex motor och växellåda).
Skador som orsakats av felaktiga reparationer, trimmade
delar eller normalt slitage ersätts inte.
VAGNSKADEFÖRSÄKRING
Gäller för skador på din bil vid trafikolycka, yttre
olyckshändelse och uppsåtlig skadegörelse av tredje man.

VALBARA TILLÄGG
Trafikolycksfall
Rätt till ersättning för personskada som uppkommer i
följd av trafik med det försäkrade fordonet och som
medför medicinsk invaliditet eller dödsfall
Hyrbilsförsäkring
Tillägget ersätter kostnader för hyrbil i högst 60 dagar
vid skada på eller förlust av den försäkrade bilen som
omfattas av delkasko-, vagnskadeförsäkringen eller
vagnskadegarantin. Du får ersättning för 75 % av dygnsoch kilometerkostnaden för bilhyra. Om du avstår från
att hyra bil betalar vi i stället 150 kr per dag.
Reducera skadegörelse
Reducerar självrisken vid skadegörelse med upp till
6 000 kr. Försäkringen reducerar även självrisk i
vagnskadegarantin vid skadegörelse, under förutsättning
att bilen är minst halvförsäkrad hos M Försäkring, med
upp till 6 000 kr.
Reducera djurkollision
Reducerar självrisken vid djurkollision med upp till
6 000 kr. Försäkringen reducerar även självrisk i
vagnskadegarantin vid kollision med djur, under
förutsättning att bilen är minst halvförsäkrad hos
M Försäkring, med upp till 6 000 kr.
Allrisk bil
Försäkringen ersätter skada genom plötslig och
oförutsedd händelse på inredningen i bilens kupé eller
bagageutrymme. Ersättning lämnas med högst 50 000 kr.
Självrisk 1 500 kr.
Försäkringen ersätter inte skada orsakad av
– djur eller insekter
– slitage eller vanvård.
Bilnyckelförsäkring
Försäkringen ersätter kostnader för tillverkning av ny
bilnyckel i samband med en plötslig och oförutsedd
förlust av bilnyckel. Tidpunkt och plats för förlusten ska
kunna anges. Ersättning lämnas med högst 3 000 kr.
Självrisk 0 kr.
SJÄLVRISKER
Grundsjälvrisk
* Trafik 0/1 000 Kr
* Glassjälvrisken är 1 500 kr.
Repareras rutan är självrisken 200 kr.
* Skada orsakad av brand 1 500/3 000kr.
* Maskinsjälvrisken är 1 500/3 000 kr upp till 6 000 mil.
Om bilen har körts mer än 6 000 mil är självrisken
3 000/4 500 kr. Dock max 10 år och upp till 12 000 mil.
* Stöldsjälvrisken är 1 500/3 000 kr.
* Räddningssjälvrisken 1 500/3 000 kr.
* Rättskyddsjälvrisken 20% av kostnaden, dock lägst
1 000 kr.
* Vagnskadeförsäkringen är 3 000/6 000 kr.
* Kris är självriskfri
Särskild självrisk
Är föraren under 24 år tillkommer en självrisk med
1 000 kr.

FLERA FÖRSÄKRINGAR – EN SJÄLVRISK
Du behöver bara betala en självrisk, den högsta,
per skadetillfälle även om flera försäkringar hos oss
behöver utnyttjas.
(Trafikförsäkringens självrisk måste dock alltid betalas
utöver annan självrisk.)
GEMENSAMMA AKTSAMHETSKRAV
Du ska se till att fordonet inte körs av förare som
saknar giltigt körkort, eller kan göra sig skyldig till
rattfylleri eller grovt rattfylleri.
Fordonet får inte användas för övningskörning om lärare
eller elev inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning. Fordonet får inte användas om det har
körförbud.
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE
- vid körning på bana, iordningsställd för körning med
motorfordon, t ex Gotland Ring, Mantorp, Nürburgring
m.fl.
- om fordonet varit utomlands i mer än 182 dagar i
sträck när skadan inträffar (exklusive trafikförsäkringen).
VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGSREGLER
Vi bedömer marknadsvärdet på skadad egendom före
skadetillfället.
Vi gör avdrag för ålder och bruk och avgör om skadad
egendom ska repareras eller ersättas kontant.
VID SKADA
Om du vill anmäla en skada kontakta oss på
077-440 60 61. Du kan också skriva ut en skadeanmälan
på vår hemsida www.msverige.se
OM DU ÄR MISSNÖJD MED SKADEREGLERINGEN
Om du inte är nöjd med vårt beslut i ditt ärende kan du få
det prövat av nedan angivna nämnder:
Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial,
Klagomålsansvarig, Box 3031, 103 61 Stockholm.
Mail: kundombudsman@gjensidige.se
Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Box 174, 101 23 STOCKHOLM
08-508 860 00
Allmän rådgivning i försäkringsfrågor kan du få
kostnadsfritt hos Konsumenternas försäkringsbyrå
Box 24215, 104 51 STOCKHOLM
08-22 58 00
TILLSYNSMYNDIGHET
Motormännens Försäkringsförmedling AB och Gjensidige
Forsikring ASA Norge, svensk filial, står under
Finansinspektionens respektive Finanstilsynet i Norges
tillsyn.
FÖRSÄKRINGSGIVARE
Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial, Box 3031,
103 61 Stockholm.

