Försäkring för personbil
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: evoli AB, org.nr: 559180-0445 - Sverige

Produkt: Bilförsäkring

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument som t.ex.
förköpsinformation, fullständiga försäkringsvillkor och försäkringsbrevet.

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.

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan beskriver vi några exempel på vad som inte omfattas
av din försäkring, se försäkringsvillkoret för mer information.
Lös egendom som inte är biltillbehör.

Halvförsäkring - om det framgår av ditt försäkringsbrev
eller i appen att bilen är halvförsäkrad ingår även följande:

Radarvarnare och laserstörare.

• Brand - försäkringen gäller för bl.a. brand, blixtnedslag
och explosion.

Ljud-, bild och navigationsutrustning som inte är fast
monterad och kan användas utanför fordonet.

• Glas - försäkringen gäller för skada på bilens rutor
(vindruta, sidoruta eller bakruta).
• Stöld - försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp.

Finns det några begränsningar av
vad försäkringen täcker?

• Maskinskada - gäller inte för fordon som är äldre än
åtta år eller som har gått längre 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
tvister.

Nedan beskriver vi några exempel på begränsningar i din
försäkring, se det fullständiga villkoren för mer information.

Helförsäkring - om det framgår av ditt försäkringsbrev
eller i appen att bilen är helförsäkrad ingår även följande:
• Vagnskada - ersätter skador på din egen bil vid tex en
trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse av tredje man eller
annan yttre olyckshändelse.
Tillägg som kan tecknas:
• Hyrbil
• Självriskreducering vid djurkollision

Om inte annat avtalas är högsta ersättningsbelopp
från försäkringen (exkl trafikförsäkringen) 1 mkr. Är
bilen äldre än 30 år är högsta ersättningsbeloppet
300 000 kr. I normalfallet utgör dock marknadsvärdet
för ditt fordon det högsta ersättningsbeloppet. För
viss egendom finns det ytterligare beloppsbegränsningar, t.ex. 30 000 kr för bilstereoutrustning.
Försäkringen gäller inte för skada som sker då
fordonet används på motorbana eller vid
hastighetskörning.
Försäkringen gäller endast om du är fordonets
civilrättsliga ägare och huvudsakliga brukare.
Om bilen används utomlands mer än 182 dagar de
senaste 12 månaderna när skada inträffar.
Vid resa till vissa länder måste bilen vara utrustad
med elektronisk startspärr och ha registreringsnumret graverat i rutorna runt om.
Trafikförsäkringen - ersätter inte skador på ditt eget
fordon, trafikförsäkringen gäller inte heller om bilen är
avställd.
Stöld - försäkringen gäller inte vid olovligt brukande.
Maskinskadeförsäkringen - gäller inte för fordon som är
äldre än 8 år som har gått längre än 10 000 mil.
Försäkringen gäller inte för skada eller fel på startbatteri.
Rättsskydd - försäkringen gäller inte för brottsmål.
Vagnskada - som vagnskada räknas bl.a. inte skador
som uppkommit genom rost, frätning, köld, väta eller
fukt samt skada som är inifrån kommande.

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. Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt trafikskadelagen för skada
som i följd av trafik med svenskregistrerat fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
• Betala premien.
• Medverka vid skadereglering och besiktning.
• Upplysa oss om ändrade risker som att du kör längre än vad du angett.
Följa säkerhetsföreskrifterna i villkoret t.ex.:
• Föraren ska vara nykter vid körning.
• Föraren ska ha körkort och den ålder som krävs.
• Inte köra fordonet om det har körförbud.
• Fordonet ska vara låst med godkänt stöldskydd.

När och hur ska jag betala?
Du kan betala via autogiro månadsvis.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet. Försäkringen börjar gälla tidigast den dag du betalar
försäkringspremien.

Hur säger jag upp avtalet?
Du har rätt att när som helst säga upp din försäkring med omedelbar verkan.

