
 
Detta faktablad innehåller en kort översikt över de viktigaste bestämmelserna i försäkringsavtalet. Fullständig information om produkten finns 
tillgänglig i försäkringsvillkoren som kan hittas på vår webbplats: www.leaseplan.com/sv-se/forartjanster.Om något skydd är särskilt viktigt 
för dig, ber vi dig ta reda på om det omfattas av försäkringsvillkoren.  

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen är en motorfordonsförsäkring och omfattar fordon som försäkringstagaren har angett och inkluderar trafikförsäkring, 
kaskoförsäkring, räddningsförsäkring (för person- och transportbilar) samt rättsskyddsförsäkring. Kaskoförsäkringen omfattar vagnskade-, 
brand-, glas-, stöld-, rättsskydds-, räddnings och maskinskadeförsäkring för personbilar. 

 

Registrerad i Irland. Organisationsnummer 222618. Euro Insurances DAC agerar under företagsnamnet LeasePlan Insurance och regleras av 
Central Bank of Ireland, auktorisationsnummer C33597. 

Produkt: Motorfordonsförsäkring Företag: Euro Insurances DAC 

Motorfordonsförsäkring 
Faktablad om försäkringsprodukt 

Vad ingår i försäkringen? 

✓ Trafikförsäkring 

➢ Täcker person- och sakskada som är en 
följd av trafik med fordonet enligt 
trafikskadelagens regler 

➢ Försäkringsbelopp: maximal ersättning 
enligt trafikskadelagen 

 

✓ Kaskoförsäkring 

➢ Försäkrad egendom utgörs av fordonet 
och normal utrustning som tillhör 
fordonet 

➢ Försäkringsbelopp: maximalt bilens 
värde vid försäkringsfallet 

➢ Täcker skada eller förlust orsakad av 
brand som uppstått genom brand, blixt 
eller explosion, eller elfel 

➢ Täcker skada på ruta/rutor orsakade av 
yttre händelse 

➢ Omfattar förlust eller skada på grund av 
stöld, otillbörligt tillägnande eller försök 
till dessa 

➢ Omfattar oförutsedd påverkan på 
fordonets funktion som är relaterad till en 
central komponent 

➢ Täcker transport av förare och 
passagerare till deras hemort 

➢ Täcker transport av försäkrat fordon till 
lämplig verkstad eller hemorten 

➢ Omfattar process i allmän domstol mot 
ägaren, användaren och föraren av 
fordonet, till ett maximalt 
försäkringsbelopp om SEK 100 000 

 

✓ Vagnskadeförsäkring 

➢ Omfattar trafikolycka, yttre 
olyckshändelse eller tredje mans 
avsiktliga skadegörelse 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

 Skada eller förlust som du orsakat 
medvetet 

 Trafikförsäkring täcker inte skada på 

eget fordon eller egendom som 
transporteras i det försäkrade fordonet 

 Kaskoförsäkring täcker inte annan än 

den rättsliga innehavarens och 
huvudägarens finansiella intressen 

 Maskinskadeförsäkring gäller inte för 

bilar som är mer än fem år gamla eller 
som körts mer än 150 000 km 

 Elektronisk utrustning som inte enbart 

är konstruerad för att användas i 
fordonet 

 Självrisken. Denna kommer att dras 

av från ersättningsbeloppet 

  

 Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker? 

! Kaskoförsäkring 

➢ Skada eller förlust som uppstod vid 
tävling eller träning inför tävling 

➢ Skada eller förlust som uppstått på grund 
av slitage eller bristande underhåll 

➢ Skada eller förlust på motorn, 
ljuddämpare, katalysatorn, däck eller 
ledning orsakad av brand eller explosion 
i någon av dessa 

➢ Skada eller förlust till följd av trafikolycka 
➢ Skada eller förlust vid kollision, 

avkörning eller vältning 
➢ Förlust eller skada orsakat av person 

som tillhör samma hushåll 
➢ Skada eller förlust på komponenter som 

skiljer sig från originaldelarna 
➢ Rättegångskostnader i samband med 

förenklade tvistemål 
➢ Rättegångskostnader när den försäkrade 

är misstänkt för rattfylleri eller olovlig 
körning 

! Vagnskadeförsäkring 

➢ Skada eller förlust som uppstod vid 
tävling eller träning inför tävling 

➢ Skada eller förlust på grund av rost, 
korrosion, kyla väta eller fukt 

➢ Skada eller förlust orsakade av brister i 
fordonets konstruktion 

 

Var gäller försäkringen? 

✓ Kaskoförsäkringen och vagnskadeförsäkringen gäller i alla länder som ingår i Green Card-systemet och för 
transport mellan dessa länder. 

http://www.leaseplan.com/sv-se/forartjanster


 

 
 

 

 

 

 

✓ Trafikförsäkringen gäller enligt trafikskadelagen i alla länder där svenska medborgare eller personer som är 
permanent bosatta i Sverige skadas i en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon. 

Vilka är mina skyldigheter? 

Under försäkringsperioden: 
➢ Lämna komplett och korrekt information när du tar ut, förlänger eller ändrar försäkringen 
➢ Betala premien 
➢ Följa föreskrifter 

➢ Information om förändrade omständigheter som kan vara av avgörande betydelse för riskbedömningen 
ska lämnas utan dröjsmål 

➢ Du ska omedelbart informera försäkringsgivaren om du är föremål för ett skadeståndskrav som leder till 
domstolsförhandlingar 

 

Vid försäkringsfall och/eller anspråk på försäkringsersättning: 

➢ Förlust eller skada ska anmälas utan dröjsmål 
➢ Skada eller förlust till följd av brott måste polisanmälas 

➢ Tillhandahålla information som kan behövas vid skaderegleringen 

När och hur ska jag betala? 

Premien betalas månadsvis, mot faktura. Om du leasar fordonet är premien inkluderad i leasingfakturan. 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla kl. 00:00 det datum som anges i försäkringen, eller vid annan tidpunkt som avgörs 
av omständigheterna. Om försäkringen ska tecknas genom att försäkringstagaren betalar premien, eller 
annars bara är giltig under förutsättning att premien betalas, börjar försäkringen gälla 00.00 dagen efter den 
dag då premien betalades. Försäkringsperioden är ett år om ej annat anges. Försäkringen förlängs 
automatiskt vid försäkringsperiodens utgång. 

Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan säga upp försäkringen med omedelbar effekt om: 
 

➢ behovet av försäkring upphör, 

➢ omständigheter av väsentlig betydelse för försäkringsvillkoren inträffar, 

➢ försäkringsgivaren misslyckas med att fullfölja sina åtaganden, 

➢ försäkringen ska förnyas och du säger upp den innan premien ska betalas för den nya försäkringsperioden, 

eller 

➢ vi har begärt ändring av försäkringsvillkoren från dagen ändringarna träder ikraft, varav uppsägning måste 

göras före den dagen. 


