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FÖRSÄKRING FÖR
TJÄNSTEBIL
förköpsinformation

Här finner du en kortfattad information om vår försäkring för
Tjänstebil. Informationen förklarar innehållet i försäkringen och vilka
tillvalsmöjligheter som finns för att anpassa försäkringsskyddet så
att det passar dig och ditt fordon bäst. Fullständiga försäkringsvillkor
finns på Gjensidige Sveriges hemsida www.gjensidige.se. Villkoren
kan även beställas via e-post eller genom vår kundservice, telefon
08-544 766 00.  

Geografisk omfattning
Giltighetsområdet är med vissa undantag de länder som är anslutna till det s.k. gröna
kort-området och vid transporter mellan dessa länder. Vilka dessa är framgår av ett
särskilt försäkringsbrev med s.k. grönt kort, som utfärdas på begäran. Du kan också
läsa vilka de är på vår hemsida www.gjensidige.se. Trafikförsäkringen gäller dock
alltid i hela världen enligt trafikskadelagen för skada som i följd av trafik med svenskregistrerat fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige.
Försäkringen träder i kraft på avtalad tidpunkt och gäller under försäkringstiden,
som normalt är ett år. Försäkringen förnyas normalt med automatik för ytterligare
en försäkringsperiod om ett år.  
Försäkringens omfattning
Vår försäkring för Tjänstebil kan innehålla försäkringsmoment enligt nedan.
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Trafikförsäkring
Försäkringen ersätter
• alla personskador som uppkommer i följd av trafik med ditt fordon.
• skador på annans egendom utanför ditt fordon som du orsakar.

Viktiga undantag
Försäkringen ersätter inte
• skada på ditt fordon
• saker i ditt fordon
• skador på din egen egendom.

Delkaskoförsäkring
Stöldförsäkring inklusive skadegörelse
Försäkringen ersätter
skador genom
• stöld
• tillgrepp av fordon
• rån
• skadegörelse av tredje man   

Viktiga undantag
Försäkringen ersätter inte  
• stöld eller tillgrepp som orsakats av person från samma hushåll som försäkringstagaren.

Säkerhetsföreskrifter
• Fordonet ska var låst med godkänt stöldskydd.
• Nyckeln får inte förvaras i fordonet eller i omedelbar anslutning till fordonet.     

Brandförsäkring
Försäkringen ersätter
• skada genom brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning  
• direkta följdskador på elektriska komponenter.
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Viktiga undantag
Försäkringen ersätter inte  
• skada på motor, avgassystem, däck och slangar genom explosion i dessa.

Glasruteförsäkring
Försäkringen ersätter
• skador på vind-, sido- eller bakruta om de spräckts eller krossats.

Viktiga undantag
Försäkringen ersätter inte  
• skada som skett när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen eller skada genom skadegörelse eller stöld.

Maskinskadeförsäkring
Försäkringen ersätter
• skador som berör motor, växellåda och kraftöverföring på personbil och lätt lastbil som körts högst 		
100 000 km och är högst 7 år.

Viktiga undantag
Försäkringen ersätter inte
• skada på direktimporterade begagnade bilar.

Räddningsförsäkring
Försäkringen gäller vid skada eller annat driftstopp på fordonet under färd med fordonet samt olycksfall eller
sjukdom som drabbat föraren eller till denne nära anhörig passagerare.

Försäkringen ersätter
• bärgning av fordonet till närmaste verkstad
• transport av förare och passagerare
• hämtningsresa för föraren

Viktiga undantag
Försäkringen ersätter inte
• driftsstopp på grund av brist på drivmedel
• merkostnader för transport av bagage och annat gods.  
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Krisförsäkring
Försäkringen gäller vid trafikolycka, rån, hot eller överfall i samband med färd med fordonet.

Försäkringen ersätter
• 10 behandlingstillfällen hos psykolog
• juridisk rådgivning, högst 30 minuter per försäkrad och skada

Rättsskyddsförsäkring fordon
Försäkringen gäller för ägaren eller användaren vid tvister i samband med trafikolycka eller vid köp, försäljning
eller reparation av bilen.

Försäkringen ersätter
• ombuds- och rättegångskostnader

Viktiga undantag
Försäkringen gäller inte för  
• brottmål där misstanke om brott eller åtal till någon del avser rattfylleri, grovt rattfylleri eller olovlig körning.

Högsta ersättning
• 5 prisbasbelopp

Vagnskadeförsäkring
Försäkringen ersätter
• skada genom trafikolycka eller genom annan yttre olyckshändelse.

Viktiga undantag
Försäkringen ersätter inte
• skada som består i slitage eller bristfälligt underhåll.
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Tilläggsförsäkringar
Hyrbil- och avbrottsförsäkring samt självriskreducering
Hyrbilsförsäkringen gäller om ditt fordon inte kan användas på grund av en brand-, stöld-, vagn- eller maskinskada. Självriskreduceringsförsäkringen gäller vid kollision med djur eller annan händelse utanför Sverige.

Hyrbilsförsäkringen ersätter
• 75 % av dygns- och kilometerkostnaden

Självriskreduceringsförsäkringen ersätter
• den del av vagnskade- eller vagnskadegarantisjälvrisken som överstiger 2 500 kr
• vid skada på bil som saknar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti, den del av skadan  		
som överstiger 2 500 kr.  

Viktiga undantag
Hyrbilsförsäkringen ersätter inte   
• merkostnader som beror på att du hyrt en bil som är större än ditt ordinarie fordon.

Högsta ersättning
• Hyrbils- och avbrottsförsäkring: 45 dagar  
• Självriskreduceringsförsäkringen: Högst 5 000 kr.

Trafikolycksfallsförsäkring
Försäkringen ger extra ersättning till förare och passagerare om de skadas vid en trafikolycka.

Försäkringen ersätter
• upp till 16 prisbasbelopp vid medicinsk invaliditet.
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