
  

Självriskreducering för vagnskade- 
 garantisjälvrisk 
 Faktablad om försäkringsprodukt 
 
 Företag: Euro Insurances DAC Produkt: Självriskreducering för 

vagnskadegarantisjälvrisk 
Registrerad i Irland. Organisationsnummer 222618. Euro Insurances DAC agerar under företagsnamnet LeasePlan Insurance och regleras av 
Central Bank of Ireland, auktorisationsnummer C33597. 
Detta faktablad innehåller en kort översikt över de viktigaste bestämmelserna i försäkringsavtalet. Fullständig information om produkten finns 
tillgänglig i försäkringsvillkoren. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Den här försäkringen ersätter dig för självrisken under vagnskadegarantin. Självrisken utgörs av det belopp du är skyldig att betala för 
reparationskostnader som täcks av tillverkargarantin om det försäkrade fordonet skadas eller förloras. 
 

 

 

Var gäller försäkringen? 
 Försäkringen gäller i alla länder som är anslutna till Green Card-systemet samt vid transport mellan dessa 

länder. 
 

 

 

 Vilka är mina skyldigheter? 
Under försäkringsperioden: 
 Följa vad som är överenskommet i leasingavtalet 
 Ange all fakta som du har kännedom om, samt enbart ange korrekt fakta, som kan påverka premiesättningen eller 

övriga villkor   
 Betala premien 

 
Vid försäkringsfall och/eller anspråk på försäkringsersättning:: 
 Alla anspråk måste lämnas inom skälig tid och senast inom 30 dagar efter utgången av leasingavtalet 
 Följa instruktioner avseende hur anspråk på försäkringsersättning ska utföras Om försäkringsersättning ska 

utgå kommer du att ersättas för den självrisk som framgår av vagnskadegarantin, med avdrag för 
försäkringens självrisk. 
 
 

 

 

 

 

Vad ingår i försäkringen? 
 

 Ersättning för kostnaden för självrisken för 
tillverkarens vagnskadegaranti 
 

 Försäkringsbeloppet uppgår till: den självrisk du 
behöver betala enligt vagnskadegarantin, med 
avdrag för försäkringens självrisk, vilken är 5 % 
av gällande prisbasbelopp  

 
  
  

 

Vad ingår inte i  försäkringen? 
 Skador som inte omfattas av tillverkarens 

vagnskadegarantin 
 

  

  

 

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker? 
! Endast ett anspråk per år kan göras 

gällande per försäkrat fordon 

! Ersättning av skador orsakade på grund 
av självförvållad skada eller sjukdom 
eller användning av alkohol eller droger 

! Skador som är orsakade av ett onödigt 
risktagande 

! Skador som omfattas av annan mer 
specifik försäkring eller som på annat 
ersätts av annan än LeasePlan 

! Ersättning av skador orsakade av 
användande i strid med leasingavtalet, 
inklusive till exempel att icke-
auktoriserad person kör fordonet 



 

 

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 från dagen för godkännande från försäkringsgivaren av försäkringen. Försäkringen gäller 
för ett år och förnyas automatiskt om försäkringsavtalet inte sagts upp av någon av parterna. Om leasingperioden 
för det försäkrade fordonet sägs upp så sägs även denna försäkring upp. 

 

 

 

Hur kan jag säga upp avtalet? 

Försäkringsavtalet kan sägas upp närsomhelst med en uppsägningstid på 30 dagar. Uppsägning ska ske skriftligen 
och träder ikraft 30 dagar efter att uppsägningen lämnats till motparten. Sägs inte försäkringen upp till 
försäkringsperiodens utgång så förlängs avtalet automatiskt. 
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