SJÄLVRISKREDUCERING FÖR BIL OCH MC
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: mySafety Försäkringar AB, Box 27142, 102 52 Stockholm,
556522-0612, registrerat i Sverige. Försäkringsförmedlare.

Produkt: Självriskreducering för bil och MC

Detta är ett produktblad, komplett information om försäkringen finns att tillgå i andra dokument som t.ex.
förköpsinformation och fullständiga villkor. Se www.mysafety.se för mer information.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Självriskreduceringsförsäkringen är ett komplement till din ordinarie fordonsförsäkring. Försäkringen ersätter självrisken
som du erlagt i din ordinarie fordonsförsäkring vid ersättningsbar skada.

VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen reducerar självrisken vid stöld,
brand, maskinskada eller annan plötslig och
oförutsedd händelse som täcks av din
ordinarie fordonsförsäkring/vagnskadegaranti.
Högsta ersättningsbelopp är 3 000 kr per
försäkringsperiod.

Skada där ersättningsbeloppet inte överstiger
självrisken.
Glasskada på grund av stenskott.
Skada reglerad via fordonsförsäkringens
räddningsförsäkring.
Skada på hyrbil i Sverige.
Skada på hyrbil äldre än 10 år.
Skada på specialbilar såsom sportbil,
limousine, terräng- eller upplevelsefordon.

Försäkringen täcker självrisk för hyrbil utomlands om du hyr personbil av auktoriserat
hyrbilsföretag. Högsta ersättningsbelopp är
5 000 kr per försäkringsperiod.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR
AV VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?
Nedan följer exempel på vad som inte
ingår i försäkringen.
Försäkringen gäller inte fordon vars totalvikt
överstiger 3 500 kg.
Försäkringen gäller inte för fordon i yrkesmässig trafik
Försäkringen gäller inte för företagsleasade
fordon.
Skada som inträffar under de första
30 dagarna efter nyteckning.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller i alla Europeiska länder som är anslutna till Gröna Kort systemet.

VILKA ÄR MINA SKYLDIGHETER?
- Betala försäkringspremien i tid.
- Att anmäla skadan utan dröjsmål till mySafety försäkringar.

NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?
Försäkringen ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi.

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA?
Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet.
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev.

HUR SÄGER JAG UPP AVTALET?
Vill du avsluta försäkringen till försäkringsperiodens slut, behöver du inte göra någonting.
Försäkringen avslutas automatiskt. Om du har autogiro behöver du meddela oss för att dragningen ska upphöra.
Om försäkringsbehovet faller bort kan du avsluta försäkringen omedelbart genom att meddela oss detta.

