Försäkring
!

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Svenska Sjö, 556221-0343, Sverige

Produkt: Båtvagn upp till 50 000 kr

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformation och i det
fullständiga villkoret, som finns på svenskasjo.se. Du kan också få dem hemskickade av vår kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Försäkring för släp med en totalvikt på max 3 500 kg som är en helförsäkring anpassad för dig som äger en
båtvagn med värde upp till 50 000 kr.

!

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Helförsäkring
✓ Brand

!

Du får ersättning för skador som orsakas av brand,
blixtnedslag eller explosion.

x Undantag för Brand
Du får inte ersättning för brand eller explosion i
ljuddämpare eller däck. Du får heller inte
ersättning för skador som beror på kortslutning
i kablar och ledningar.
x Undantag för Glasrutor
Du får inte ersättning om rutorna går sönder
när släpet krockar, välter eller kör av vägen.
x Undantag för Stöld och Inbrott
Du får inte ersättning om någon som har fått
lov att använda släpet inte lämnar tillbaka den,
eller om någon i ditt hushåll stjäl släpet.
x Undantag för Rättsskydd
Rättskyddet gäller inte för tvister om belopp
som är mindre än ett halvt prisbasbelopp eller
för grupptalan.
x Undantag för Vagnskada
Du får inte ersättning för skador som orsakas
av köld, väta, fukt, rost eller frätning, eller för
skador som inte har orsakas av yttre
händelser. Till exempel fordonsdelar som
lossnar för att de inte är ordentligt
fastskruvade.

✓ Glasrutor
Du får ersättning för rutor som spräcks eller krossas.

✓ Stöld och Inbrott

Du får ersättning om släpet eller dess tillbehör stjäls
eller skadas i samband med inbrott eller stöld.

✓ Rättsskydd

Du får ersättning om du hamnar i en tvist som kan
prövas av allmän domstol. Tvisten kan röra en
trafikolycka eller köp, försäljning eller reparation av
släpet. Du får ersättning för dina advokatkostnader
samt motpartens kostnader om du förlorar tvisten.
Högsta ersättning är 250 000 kr.

✓ Vagnskada
Du får ersättning för yttre skador på ditt släp vid
trafikolyckor, skadegörelse eller andra yttre
olyckshändelser. Till exempel om ett träd faller över
fordonet.
För de moment där specifikt försäkringsbelopp inte
anges gäller släpets försäkringsvärde.
Försäkringsvärdet sätts av försäkringstagaren och
ska motsvara släpets marknadsvärde.

!

Finns det några begränsningar
avvad försäkringen täcker?
! Du får ingen ersättning om du får en skada på
släpet när du kör inom ett inhägnat
tävlingsområde eller på en allmän väg under
tävlingsliknande former. Till exempel street
race.

Var gäller försäkringen?
✓Släpvagnsförsäkringen har samma giltighetsområde som din Båtförsäkring. Dock gäller den i
Europa endast i länder som är anslutna till det så kallade gröna kortsystemet.
!

Vilka är mina skyldigheter?
!

— Lämna alltid korrekta uppgifter när du tecknar försäkring. Detta inkluderar skrov och
motornummer
— Kontrollera att uppgifterna i försäkringsbrevet stämmer. Uppgifterna påverkar din premie och
vilken ersättning du får om något skulle hända.
— Informera oss om förändringar.
— Följ alltid lagar, föreskrifter och instruktioner från tillverkare.
— Följ alltid våra aktsamhetskrav. Om du inte har följt våra aktsamhetskrav kan du få mindre eller
ingen ersättning alls, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan.
— Lås alltid fordonet när du lämnar det. För släp ska låset du använder vare ett kullås som har
godkänts av SSF, Stöldskyddsföreningen. Förvara nycklarna på ett säkert sätt som inte är i
närheten av släpet.
När och hur skall jag betala?
Du ska betala första premien för försäkringen inom 14 dagar från att vi har skickat krav på
premie. Du kan betala via faktura eller e-faktura. Premien kan betalas helårsvis eller kvartalsvis.
!

När slutar och börjar försäkringen gälla?
!

!

Försäkringen börjar normalt att gälla vid teckningstillfället. Sedan gäller försäkringen normalt ett år i
taget, och förnyas genom att du betalar för den nya perioden.
Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan meddela oss att du vill avsluta försäkringen när du vill, genom att kontakta vår kundservice.
När du har meddelat det avslutas försäkringen vid nästa huvudförfallodag. Försäkringen avslutas
direkt om du inte längre äger den försäkrade båtvagnen.

