Gjensidiges Bilförsäkring
Rätt bilförsäkring är en helt
avgörande hjälp när du drabbas av
skador

I försäkringen ingår bl.a.
•
•
•
•

Maskinskadeförsäkring upp till 10 år/12 000 mil
Sanering av bränsletank vid feltankning
Ingen självrisk vid stenskottsreperation
Rättsskyddsersättning upp till 250 000 kr

Så här fungerar din försäkring
Förutom den enligt lag obligatoriska trafikförsäkringen, väljer
du själv om du vill halv - eller helförsäkra din bil. Utöver
grundskyddet kan du dessutom välja ett antal
tilläggsförsäkringar för att komplettera försäkringen enligt
dina behov.

Så tecknar du din försäkring
Kontakta vår kundtjänst på telefon 0771-326 326. Du kan
även besöka oss på vår hemsida www.gjensidige.se
Där kan du beräkna pris och teckna försäkring.
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Upp till

15 %

i kombinationsrabatt

Gjensidiges Bilförsäkring
Kort om försäkringens innehåll
Försäkringsgivare

När försäkringen gäller

Gjensidige är en filial till Gjensidige Forsikring ASA med
huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den svenska filialen har
sitt huvudkontor i Stockholm.

Försäkringen gäller från och med den dag som anges i
försäkringsbrevet. Tecknas försäkringen samma dag som den
ska träda i kraft gäller den från och med det klockslag då den
tecknades. Observera dock att tilläggsförsäkring som tecknas
under pågående avtalstid gäller först från dagen efter
tecknande.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för privatägd bil. Försäkringen gäller i
länder anslutna till grönakortsystemet och vid transport
mellan dessa länder.

Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare, men den
gäller endast om du är fordonets verklige ägare och
huvudsaklige brukare.

Vem kontaktar du när skada inträffar
Skada ska anmälas till Gjensidige så snart som möjligt.
Eventuell stöld, skadegörelse eller inbrott ska polisanmälas och
polisintyg skickas till oss.
Du kan anmäla din skada snabbt och enkelt på telefon
0771-326 326.

Trafikförsäkring

Halvförsäkring

Helförsäkring

Djurkollision

Tillägg

Tillägg

Hyrbil

Tillägg

Tillägg

Skadegörelse

Tillägg

Tillägg

Assistans

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Tillägg

Personskador på förare, passagerare och medtrafikanter
Skador på annans egendom
Glas
Brand
Stöld
Krishjälp
Räddning
Rättsskydd
Maskinskada
Allrisk Bil
Kollision
Dikeskörning
Vältning
Annan yttre påverkan
Tilläggsförsäkringar

Trafikolycksfall
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Tillägg

Gjensidiges Bilförsäkring

Kort om försäkringens innehåll - fortsättning
Trafikförsäkring

Helförsäkring

Den enklaste bilförsäkringen innehåller bara en
trafikförsäkring och den måste du ha enligt lag.
Trafikförsäkringen ersätter personskador på både förare,
passagerare och människor som inte sitter i bilen, till exempel
cyklister och fotgängare. Den ersätter också skador på
annans egendom till exempel ett staket.

Om du lägger till en vagnskadeförsäkring har du en
helförsäkring. Då får du ersättning till exempel vid kollision,
vältning, dikeskörning eller skadegörelse. Innan du tecknar en
helförsäkring, se efter om din bil har vagnskadegaranti. Det
har de flesta nyare bilar. När vagnskadegarantin har gått ut
kan du behöva lägga till en vagnskadeförsäkring. Kom ihåg
att du själv måste meddela oss att du vill lägga till en
vagnskadeförsäkring när vagnskadegarantin går ut.

Halvförsäkring
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare
av det försäkrade fordonet, och omfattar följande delar
Brand - Brandskada orsakad genom brand, åska, explosion
eller vissa elfel.
Glas - Krossad, genombruten eller spräckt vindruta, sidoruta
eller bakruta.
Stöld - Stöld, tillgrepp eller rån av fordonet, extra
uppsättning hjul utöver de som finns monterade och viss
annan utrustning som hör till fordonet. Skada genom försök
till stöld eller tillgrepp av fordonet ersätts också.
Maskin - Skada på motor och styrelektronik samt
komponenter som t ex tänd-, kyl-, broms- och bränslesystem,
airbag och generator. Maskin omfattar även feltankning.
Rättsskydd - Rättsskydd för advokat- och
rättegångskostnader vid vissa tvister, maximalt
ersättningsbelopp framgår av ditt försäkringsvillkor.
Räddning - Om fordonet stulits, skadats, råkat ut för
driftstopp eller om föraren drabbats av olycksfall eller akut
sjukdom ersätter försäkringen kostnader för transport av
fordonet, förare och medföljande passagerare.
Allrisk Bil - Allriskskada i kupé och bagageutrymme, stöld
eller förlust av bilnyckel och/eller bilnyckelkort som innehåller
elektronisk startspärrfunktion (s k immobilizer).
Kris - Krishjälp betalar behandlingskostnad för samtalsterapi
till följd av ersättningsbar skada enligt villkoret. Gjensidige
ersätter högst tio behandlingstillfällen per försäkrad under
maximalt ett år efter inträffad skada.
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Valbara tilläggsförsäkringar
Nedan följer en kort beskrivning av de tilläggsförsäkringar
som du kan teckna som tillägg till din försäkring.
Djurkollision - Försäkringen ersätter din reparationskostnad
eller din självrisk upp till 6 000 kr om reparationskostnaden
överstiger 1 000 kr.
Hyrbil - Med ett extra hyrbilsskydd har du rätt till hyrbil i upp
till 60 dagar där vi ersätter 75% av dygns- och
kilometerkostnaden, om du råkar ut för en ersättningsbar
skada och bilen inte går att använda. Istället för hyrbil kan du
välja kontantersättning med 150 kr per dag.
Skadegörelse - Försäkringen ersätter din reparationskostnad
eller din självrisk upp till 6 000 kr om reparationskostnaden
överstigen 1 000 kr.
Assistans - Med tilläggsförsäkringen Assistans blir du befriad
från självrisk om du tvingas anlita bärgningsbil till följd av
plötsligt driftstopp. Du har även rätt till hyrbil upp till 3 dagar.
Trafikolycksfall - Med Trafikolycksfall får du ett bra
komplement till din trafikförsäkring som ger förare och
passagerare i din bil en högre ersättning vid medicinsk
invaliditet och dödsfall i händelse av en trafikolycka.
Ersättning lämnas med högst 600 000 kronor vid medicinsk
invaliditet och 50 000 kronor i händelse av dödsfall.
Trafikolycksfall gäller utan självrisk.

Gjensidiges Bilförsäkring
Självrisker
Grundsjälvrisk
(Annan självrisk kan avtalas och anges i försäkringsbrevet)
Särskild självrisk kan förekomma vid vissa skadehändelser.
Se ditt försäkringsbrev för mer information

Trafik

1 000 kr

Stöld

1 500 kr

Brand

1 500 kr

Räddning

1 500 kr

Glas
Stenskott

1 500 kr
0 kr

Maskin

0-2 år 1 500 kr
2-10 år 4 000 kr

Allrisk Bil

1 500 kr

Kris

0 kr

Rättsskydd

25 % av skadekostnaden dock lägst 1 500 kr

Vagnskadeförsäkring

4 000 kr

Självrisker - Tilläggsförsäkringar

Hyrbil
Hyrbil
Assistans
Assistans
Skadegörelse
Skadegörelse
Trafikolycksfall
Trafikolycksfall
Djurkollision

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Observera att detta produktblad är en förenklad beskrivning
av det fullständiga försäkringsvillkor som gäller för
Bilförsäkring. Se vårt fullständiga försäkringsvillkor och
förköpsinformation på vår hemsida www.gjensidige.se
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