Tilläggsförsäkring för Bil
Faktablad för försäkringsprodukt
Försäkringbolag: Eir Försäkring AB org. nr 559166-0617
Produkt: Tilläggsförsäkring

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtal finns att tillgå i andra dokument. Fullständiga villkor och
förköpsinformation hittar du på www.insplanet.se. Du kan också få komplett information hemskickade av vår kundservice vid
förfrågan.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen gäller som tilläggsförsäkring till personbil och lätt lastbil.

Vad ingår i försäkringen?

✓ Hyrbil- ersätter 75 % av dygns- och kilometerkostnaden
när ditt fordon inte kan användas p g a ersättningsbar
skada
✓ Självriskreducering bärgning/räddning - försäkringen
ersätter upp till 1500 kr av din självrisk för räddning.
✓ Självriskreducering vagnskada – försäkringen ersätter
upp till 3000 kr av din vagnskadesjälvrisk vid
ersättningsbar vagnskada.

Vad ingår inte i försäkringen?

Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte
omfattas:
Skada på hyrbil
Merkostnader för hyrbil som är annan fordonsklass än
ditt fordon

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Ersättning lämnas exempelvis inte för:
!
!
!
!
!
!
!

Skador som uppstått vid träning eller deltagande i tävling
Om fordonet är äldre än 12 år
Om fordonet väger mer än 3500 kg
Om föraren saknar körkort som krävs för fordonet
Om fordonet är belagd med körförbud
Om fordonet används till uthyrning
Om ägaren eller föraren orsakar skada avsiktligt eller
genom grov vårdslöshet
! Självriskreduceringen för bärgning/räddning gäller
maximalt 2 gånger/år
! Självriskreducering för vagnskada gäller maximalt 2
gånger/år
! Hyrbilsförsäkringen gäller maximalt 2 gånger/år

Var gäller försäkringen?
✓ Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade Gröna Kort systemet och vid transport mellan dessa
länder.

Vilka är mina skyldigheter?
•
•
•
•

Att du lämnar korrekt information vid tecknandet av försäkringen
Du ska betala försäkringen
Informera oss utan dröjsmål om olyckan är framme
Följa säkerhetsföreskrifterna i villkoret

När och hur ska jag betala?
Försäkringen betalas genom det betalsätt försäkringstagaren valt på förhand. Månadsbetalning sker via autogiro eller automatisk
kortbetalning. Månadspremien är beräknad per dag och varierar därför månad till månad beroende på antal dagar i månaden.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
• Försäkringen börjar gälla från och med den dag som framgår av försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen samma dag som den
ska börja gälla, gäller den först efter det klockslag du tecknade försäkringen
• Försäkringen gäller ett år i taget och förnyas automatiskt om den inte blivit uppsagd
• Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren skriftligen säger upp skyddet
• Insplanet kan avsluta försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Då upphör försäkringen 14 dagar
efter att anmälan om uppsägning har sänts
• Insplanet har dessutom rätt att säga upp försäkringen vid ingången av en ny försäkringsperiod

Hur kan jag säga upp avtalet?
•
•

Du kan säga upp försäkringen när du vill, oavsett orsak
Du måste kontakta oss för att avsluta försäkringen

