
 

 

FÖRKÖPSINFORMATION 
 
Översiktlig information om försäkringen 
Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan en kortfattad översiktlig 
information med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar. Du 
har rätt att få denna information innan och efter köp av försäkringen och det är viktigt 
att du läser den. Om du råkar ut för en skada så är det de fullständiga 
försäkringsvillkoren tillsammans med ditt försäkringsbesked som utgör avtalet. 
Villkoren kan innehålla fler begränsningar och aktsamhetskrav än de som räknas upp 
här. De fullständiga villkoren hittar du på mysafety.se Om något skydd är särskilt 
viktigt för dig ta reda på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta vår 
kundtjänst på telefonnummer 08 - 505 530 00. 
 
Självriskreducering för eget fordon 
Självriskreduceringen är ett komplement till fordonsförsäkringen och gäller för 
personbil, lätt lastbil och MC som är minst halvförsäkrad, som väger högst 3,5 ton och 
som är angiven i försäkringsbeskedet. Fordonet får inte användas i yrkestrafik. 
Försäkringen ersätter den självrisk som du har betalat i samband med att du fått 
skadeersättning ur din fordonsförsäkring. 
 
Om du råkar ut för en skada orsakad av: 
• inbrott 
• stöld 
• uppsåtlig skadegörelse 
• brand 
• maskinskada 

eller annan plötslig och oförutsedd händelse som täcks av din ordinarie 
fordonsförsäkring/vagnskadegaranti, så ersätter vi självrisken. 
 
Självriskreducering för hyrbil utomlands  
Om du hyr personbil av ett auktoriserat hyrbilsföretag i maximalt 60 dagar och råkar 
ut för en skada, så ersätter försäkringen den självrisk som du betalat i samband med 
att skadan har ersatts av hyrbilsföretagets försäkringsbolag. 
 
Kvalificeringstid vid nytecknad försäkring 
Vid nyteckning gäller självriskreduceringsförsäkringen med en kvalificeringstid på 30 
dagar. Det vill säga att försäkringsskyddet gäller för skador som inträffar först efter 
kvalificeringstiden. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Viktig begränsning 
Försäkringen gäller inte för: 
• glasskada  
• skada reglerad via fordonsförsäkringens räddningsförsäkring 

 
Hyrbilsmomentet gäller inte vid:  
• hyrbil i Sverige 
• hyrbil som är äldre än 10 år 
• hyra av specialbilar såsom sportbil, limousine, terräng- eller upplevelsefordon 

 
Högsta ersättning per försäkringsperiod (12 mån) 
Självriskreducering på eget fordon   6 000 kr 

Självriskreducering på hyrbil 10 000 kr 
 
Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk. 


