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För- och efterköpsinformation

BILFÖRSÄKRING BETALA SOM DU KÖR
För- och efterköpsinformationen är en sammanfattning av Paydrives bilförsäkring. Fullständiga villkor
hittar du på paydrive.se.
Skador på ditt fordon regleras enligt de fullständiga villkoren.
Det är viktigt att du läser detta dokument tillsammans med din offert för att få en tydlig bild av
försäkringsomfattningen och Paydrives produkt.
De viktigaste begränsningar som finns i försäkringen framgår under ” begränsningar i bilförsäkringen”
längre ned.
Om du har frågor utöver vad som framgår av förköpsinformationen så är du välkommen att kontakta
oss.

Omfattning

Grunden i en bilförsäkring är trafikförsäkringen, som du måste ha enligt lag. Paydrive erbjuder alltid ett
heltäckande försäkringsskydd. Om ditt fordon omfattas av vagnskadegaranti tecknas trafik- och
delkaskoförsäkring genom Paydrive. Vagnskadeförsäkring läggs till den dag din vagnskadegaranti löper
ut. Nedan framgår vilka delar som ingår.
Trafik
Delkasko
Vagnskada

(Om vagnskadegaranti saknas)

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för dig som är ägare och huvudsakliga brukare till bilen. Trafikförsäkringen gäller
också för den som drabbas av skada till följd av trafik med bilen.

Var gäller försäkringen?

Försäkringen gäller endast i de länder som är anslutna till det Gröna kort-systemet.

Vad är försäkrat?

Försäkringen omfattar bilen och utrustning samt tillbehör som kan anses som normal utrustning för
bilen.
Fast monterad utrustning som anses som normal utrustning t.ex. bilstereo, navigationsutrustning och
telefonutrustning omfattas av försäkringen. Vinter- eller sommarhjul som ej sitter monterade på bilen
omfattas också av försäkringen om de förvaras enligt kraven i villkoret.

Självrisk

Självrisken varierar för olika skademoment. En skadehändelse kan involvera flera moment:
Självrisken för trafikförsäkring är 1 000 kr.
Självrisken för vagnskadeförsäkring är 4 000 kr.
Självrisken vid maskinskada, stöld, brandskada och räddning är 1 500 kr.
Självrisken vid glasskada är 2 300 kr. Väljer du istället att reparera ditt stenskott innan rutan spricker är
självrisken 0 kr för lagning.
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Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter personskador på förare, passagerare och andra
personer utanför bilen. Den ersätter även skador på andra personers egendom, om du t.ex. kör på ett
annat fordon eller en vägskylt.

Delkasko
Stöld
Ersättning om din bil stjäls och för skador på bilen efter inbrott eller försök till inbrott. Försäkringen
omfattar också utrustning och tillbehör som är normalt för bilar.
Brand
Ersättning för skador på bilen efter brand, explosion eller blixtnedslag.
Glas
Ersättning för reparation eller byte av glasrutor som krossas eller spräcks. Glasskador som uppkommer
vid skadegörelse ersätts genom bilens vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäkring.
Räddning
Bärgning av bilen till närmaste verkstad vid trafikolycka, stöld eller annat driftstopp. Kostnad för
hemtransport av förare, passagerare och privat bagage.
Maskinskada
Ersättning för plötsliga fel som påverkar bilens funktion på t.ex. motor, elektronik, växellåda,
kraftöverföring, och elektronik. Maskinskada omfattar även sanering av tank efter tankning med fel
bränsle.
Maskinskada gäller för bil som är yngre än 10 år och har körts mindre än 12 000 mil.
Rättsskydd
Betalar ombuds- och rättegångskostnader upp till 300 000 kr vid tvister kopplat till ditt bilägande.

Vagnskada

Vagnskada ersätter skador på din bil om du krockar eller råkar ut för skadegörelse. Den ersätter också
skador genom andra yttre olyckshändelser, t.ex. om ett träd blåser ner på bilen. När du köper en helt ny
personbil ingår ofta en treårig vagnskadegaranti från leverantören. Saknas vagnskadegaranti
kompletterar alltid Paydrive med vagnskadeskydd. Om vagnskadegarantin löper ut under din
avtalsperiod med Paydrive kompletterar vi med vagnskadeskydd från samma dag.

Begränsningar i bilförsäkringen

I din bilförsäkring finns aktsamhetskrav, säkerhetsföreskrifter, begränsningar och andra krav.
Dessa talar om hur du ska bete dig för att minska risken för skada.
Om du inte följer dessa kan ersättningen vid skada minskas eller helt utebli.
De allmänna delarna hittar du nedan och de specifika i sin helhet i de fullständiga villkoren på
paydrive.se.
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Allmänna aktsamhetskrav:

Du måste säkerställa att:
• Fordonet framförs enligt gällande hastighetsbegränsningar
• Körningen anpassas efter omständigheterna på ett klokt sätt
• Parkeringsplats väljs med normal omsorg
• Fordonet är låst

Allmänna säkerhetsföreskrifter:

Du måste säkerställa att:
• föraren inte gör sig skyldig till rattfylleri
• föraren har det körkort som krävs för fordonet
• fordonet inte används om det är belagt med körförbud
• fordonet inte används för yrkesmässig uthyrning eller utlåning mot betalning
• fordonet inte används under tävlingsliknande former
• de särskilda säkerhetsföreskrifterna som anges under respektive försäkringsmoment följs

Allmänna begränsningar:
•

Skador som omfattas eller kan ersättas av leverantörsgaranti eller goodwill

Så här beräknas priset på din försäkring

Din premie baseras på största del på körsätt och körsträcka. Vid avtalets ingång bestäms en
startpremie av Paydrive för 12 månader utifrån bilens viktigaste riskpåverkande egenskaper (framförallt
märke, årsmodell och motorstyrka), försäkringstagarens ålder och bostadsort samt om någon förare
under 24 år kommer bruka fordonet.

Månatlig ändring av premie

Startpremien är densamma under hela försäkringstiden, 12 månader och fastställs vid
försäkringsavtalets början. Startpremien betalas månadsvis i förskott påverkas av din uppmätta
körsträcka och körscoren som återspeglar hur du kört. Påslaget på startpremien kan maximalt bli två
gånger så stort som startpremien. I ditt försäkringsbrev ser du startpremien.

Betalning

Försäkringen betalas alltid månadsvis i förskott. Paydrive har för tillfället två typer av betalningssätt:
faktura eller bankkort.
Du väljer själv vilket av dessa som passar dig bäst.
Vid betalning genom faktura tillkommer 10 kr/månad i faktureringsavgift.

Försäkringsförmedlare och försäkringsgivare

Paydrive AB org. nummer 556942-1257 är hos Finansinspektionen godkänd försäkringsförmedlare.
Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial. Box 3031, 103 61 Stockholm.
Org.nr.: 516407-0384

Kundtjänst: 08 -4 11 0 2 00
Öppettider: Mån -fre 09 .00 –
17.0 0
Mail: info@paydrive.se
www.paydrive.se

Paydrive AB
4 Birger Jarlsgatan 33, 4 tr
111 45 Stockholm

Postadress
Paydrive AB
Birger Jarlsgatan 33
111 45 Stockholm

