Försäkring för personbil
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Lin Försäkring ett varumärke under Eir Försäkring AB, org. 559166-0617

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtal finns att tillgå i andra dokument.
Fullständiga villkor och förköpsinformation hittar du på www.linforsakring.se

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen gäller för personbil och lätt lastbil. Försäkringens grundskydd är en trafikförsäkring, som är obligatorisk
för fordon i trafik enligt svenska lag. Utöver trafikförsäkringen kan du välja att ha en halv- eller helförsäkring samt
olika tilläggsförsäkringar.

Vad ingår i försäkringen?

✓ Trafikförsäkring- ersätter personskador och skador på
annans egendom upp till 300 miljoner kr.

Halvförsäkring - Om det framgår av ditt försäkringsbrev att
bilen är halvförsäkrad (delkasko) ingår även följande:
✓ Brand - försäkringen gäller för bl.a. brand, blixtnedslag
och explosion.
✓ Glas - försäkringen gäller för skada på bilens rutor
(vindruta, sidoruta eller bakruta).
✓ Stöld - försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp.
✓ Maskin - gäller för fordon som är nyare än åtta år och
som har gått mindre än 10 000 mil.
✓ Räddning - ersättning för kostnader om du behöver
bärgning p.g.a. stöld, trafikolycka eller annat driftstopp.
✓ Rättsskydd - hjälp med ombudskostnader vid vissa.

Helförsäkring – Om det framgår av ditt försäkringsbrev att
bilen är helförsäkrad ingår även:
✓ Vagnskada - ersätter skador på din egen bil vid t.ex.
trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse av tredje man eller
annan yttre olyckshändelse. ’

Tillägg som kan tecknas
✓ Hyrbil
✓ Självriskreducering vid djurkollision.

Vad ingår inte i försäkringen?

Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte
omfattas:
Lös egendom som inte är biltillbehör.
Ljud-, bild och navigationsutrustning som inte är
fastmonterad och kan användas utanför fordonet.
Radarvarnare och laserstörare.
Låsbyte i samband med stöld av bilnyckel/kort.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Ersättning lämnas exempelvis inte för:
! Eftermonterad elektronisk utrustning som inte
tillhandahålls av tillverkaren med värde över
20 000 kr
! Skador som uppstått vid träning eller deltagande i tävling
! Maskinskada om service uteblivet mer än en gång eller
om motorn trimmats av annan än auktoriserad
märkesverkstad
! Om föraren gör sig skyldig till rattfylleri
! Om föraren saknar körkort som krävs för bilen
! Om bilen är belagd med körförbud
! När bilen inte används ska den vara låst med godkänt lås
! Om bilen används till uthyrning
! Om föraren orsakar skada avsiktligt eller genom grov
vårdslöshet
! Långsamt uppkommande skador, t.ex slitage och
korrosion

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

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 t.ex.:
Upplysa oss om ändrade risker som att du kör längre än vad du angett.
Medverka vid skadereglering och besiktning.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen betalas månadsvis via autogiro, då månadspremien är beräknad per dag kommer den variera månad till månad beroende
på antal dagar i månaden.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren och Eir kommer överens om att försäkringen ska börja. Försäkringen gäller tills
vidare. Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren skriftligen säger upp skyddet.
Eir kan avsluta försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Då upphör försäkringen 14 dagar efter att
anmälan om uppsägning har sänts.
Eir 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.

