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GÄLLER FRÅN 2020-01-01

Det här är en sammanfattning av Berkley´s försäkring för företagsägd
personbil, lätt lastbil och lätt släp. För fullständig information bör du läsa
igenom de fullständiga försäkringsvillkoren.
Det är viktigt att du som försäkringstagare tar del av villkoren och den information
som är relevant för ditt försäkringsskydd. Det är viktigt att du informerar oss om
förändringar som sker, t.ex. om du kör mer eller om en på- eller ombyggnation har
gjorts på något av dina fordon.

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING
Vår bilförsäkring är uppbyggd så att du kan utforma försäkringen så att den passar
ditt försäkringsbehov. Vilken omfattning och vilka självrisker din försäkring har framgår
av ditt försäkringsbrev.

TRAFIKFÖRSÄKRING

HALVFÖRSÄKRING

HELFÖRSÄKRING

Trafik

Trafik
Brand
Stöld inkl. skadegörelse
Glas
Räddning/Bärgning
Kris
Allrisk
Rättsskydd fordon
Maskinskada

Trafik
Brand
Stöld inkl. skadegörelse
Glas
Räddning/Bärgning
Kris
Allrisk
Rättsskydd fordon
Maskinskada
Vagnskada

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
Hyrbil
Självriskreducering

GEOGRAFISK OMFATTNING

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s.k. gröna kortområdet och vid
transporter mellan dessa länder.
Avställningsförsäkringen gäller endast i Sverige.
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TRAFIKFÖRSÄKRING
Din bil måste enligt lag vara trafikförsäkrad såvida ditt fordon inte är avställt.
Trafikförsäkringen ersätter personskador och skador på egendom med upp
till 300 miljoner kronor.
Syftet är att säkerställa så att alla som skadas i trafiken ska ha rätt till
ersättning oberoende vem som är vållande, samt att skada som orsakas på
annat motorfordon eller annans egendom till följd av trafik med ditt fordon
ska ersättas. Släp omfattas inte av trafikskadelagen och behöver inte en egen
trafikförsäkring, istället används trafikförsäkringen på dragfordonet.

Försäkringen ersätter
•
•

alla personskador som uppkommer till följd av trafik med ditt fordon
skador på annans egendom utanför ditt fordon som du orsakar.

Försäkringen ersätter inte
•
•
•

skada på ditt fordon
saker i ditt fordon
skador på din egen egendom.
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

EGENDOMSSKYDD - KASKO
Brand
Försäkringen gäller för skada
•
•

genom brand, åsknedslag och explosion

•

genom skada på elektriska kablar, genom kortslutning samt direkta
följdskador på elektriska komponenter.

genom brand som anlagts av tredje man (med tredje man menas
annan än dig själv eller den som handlat utan ditt samtycke)

Försäkringen gäller inte för skada
•

på motor, ljuddämpare, katalysator, däck eller slangar genom brand
eller explosion i dessa

•

genom trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av
brand, åsknedslag, explosion eller kortslutning

•

p.g.a. köld, väta eller korrosion/oxidation.
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.
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Stöld inklusive skadegörelse
Försäkringen gäller för skada
•
•
•

genom stöld, tillgrepp och rån
genom försök till stöld, tillgrepp av fordon eller rån
genom uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av
händelserna ovan.

Försäkringen gäller inte för skada
•

som orsakats av person som tillhör samma hushåll eller företag
som försäkringstagaren

•

vid bedrägeri eller förskingringsbrott.

Säkerhetsföreskrifter om stöldskydd
•

När fordonet lämnas ska det låsas med ratt- och tändningslås.
Om originalmonterat elektroniskt stöldskydd (immobilizer) finns, ska
det vara aktiverat när fordonet lämnas.

•

Nyckel, nyckelkort eller liknande till personbil eller lätt lastbil får inte
förvaras eller gömmas i närheten av fordonet och ska i övrigt förvaras
aktsamt. Detta gäller även vid lastning och lossning.

•

Om nyckel, nyckelkort eller liknande till personbil eller lätt lastbil kommer
bort, ska dessa omedelbart avkodas av auktoriserad verkstad.

•

Lätt släp ska vara låst med lås som är godkänt av Svenska
Stöldskyddsföreningen (SSF).

Särskilt stöldskydd för fordon med ett marknadsvärde över 1 MKR
Fordonet ska utöver ordinarie stöldskydd utrustas med:
•
•

SSF godkänt larm eller spårsändare som också är satt i funktion.
Rutmärkning. Samtliga rutor skall märkas med fordonets
registreringsnummer.
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

Glas
Försäkringen gäller för skada
•

som består i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits,
spräckts eller krossats.

Försäkringen gäller inte för skada
•
•
•
•

som skett när fordonet kolliderat, vält eller kört av vägen
på sollucka, glastak och lyktglas (regleras via vagnskadeförsäkringen)
genom skadegörelse
genom stöld.
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. Om vindrutan repareras
istället för att bytas är självrisken 200 kr per stenskott/lagningsområde.
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Räddning- och bärgning
Försäkringen gäller för bärgning till närmaste verkstad om bilen inte går att köra
vidare på grund av driftstopp. Fordonet ska vara minst halvförsäkrat för att du ska få
ersättning. Försäkringen ersätter också kostnader för transport av förare, passagerare
och bagage till den plats där resan började eller till resans mål, beroende på vad som
ligger närmast. Försäkringen gäller inte vid driftstopp p.g.a. brist på drivmedel eller om
batteriet för fordonets framdrift är urladdat.
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

Kris
Gäller om du drabbas av psykisk ohälsa i samband med trafikolycka vid färd med
fordonet eller i samband med rån, hot eller överfall i samband med färd med fordonet.
Med överfall avses här att våld utövats på person.
Försäkringsskyddet är begränsat till kostnaderna för högst 10 behandlingar per person.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Allrisk
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada som drabbar personbil- eller lätt
lastbil som är högst 10 år gammalt räknat från första registreringsdagen.
Allrisk ger dig ersättning om något skadas inuti personbilen eller i lätta lastbilens
förarkupé. Du kan även få ersättning för förlust av nycklar och bärgning till verkstad
och sanering av tank vid feltankning.
Ersättningsbeloppet för allriskskada är begränsat till ett prisbasbelopp.
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

Rättsskydd för fordonet
Gäller om du hamnar i tvist som kan prövas av allmän domstol. Försäkringen betalar
ombuds- och rättegångskostnader i vissa tvister och brottmål där du inte kan få
ersättning av en motpart. Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare,
brukare och förare i denna deras egenskap.
De händelser och omständigheter som ligger till grund för tvisten måste ligga inom
försäkringens giltighetsområde och uppstått med anledning av fordonets ägande,
brukande eller framförande.
Högsta ersättningsbelopp vid en tvist är 250 000 kronor.
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.
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Maskinskadeförsäkring
Försäkringen gäller för oförutsedd inifrån kommande skada eller fel som påverkar
bilens funktion. Villkoret talar om vilka komponenter som omfattas och vilka som
är undantagna.
Personbil eller lätt lastbil får vara högst åtta år gammalt räknat från första
registreringsdatumet eller körts högst 15 000 mil. Ägaren ska kunna styrka fordonets
ålder och antalet körda mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna
uppnåtts. Om det inte kan visas vilken dag skadan uppstod ska den anses ha hänt
den dag vi fick anmälan till oss.

Självrisk
Om fordonet har körts:
•
•
•
•
•
•

högst 4 000 mil
högst 5 000 mil
högst 7 000 mil
högst 10 000 mil
högst 12 000 mil
högst 15 000 mil

10 % av prisbasbeloppet
20 % av skadekostnaden,
30 % av skadekostnaden,
40 % av skadekostnaden,
50 % av skadekostnaden,
60 % av skadekostnaden,

lägst 10 % av prisbasbeloppet
lägst 10 % av prisbasbeloppet
lägst 10 % av prisbasbeloppet
lägst 10 % av prisbasbeloppet
lägst 10 % av prisbasbeloppet

Vagnskada
Med vagnskadeförsäkringen får du ersättning för skador på din egen bil vid en
trafikolycka även om du är orsaken till skadan. Du får också ersättning för skadegörelse
eller annan yttre olyckshändelse. Till sådana skador räknas bland annat kollision och
dikeskörning. Om du kör din bil trots att den har körförbud kan du få en lägre ersättning
eller ingen ersättning alls.

Vagnskadegaranti
Nya bilar säljs vanligtvis med en treårig vagnskadegaranti, den motsvarar i stora delar
vår vagnskadeförsäkring. När garantin upphör har bilen i regel ett så högt värde att du
bör köpa till vagnskadeförsäkringen hos ditt försäkringsbolag. Det är viktigt att du själv
kontrollerar när garantin upphör så att du inte blir utan försäkringsskydd.
Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

TILLÄGGSFÖRSÄKRINGAR
Tilläggsförsäkringarna kan endast tecknas till grundförsäkringen om fordonet är
minst halvförsäkrat i Berkley.

Hyrbil
Hyrbilsförsäkringen är till för dig som alltid måste ha tillgång till bil. Om ditt försäkrade
fordon inte kunnat användas på grund av ersättningsbar skada betalar försäkringen
75 procent av kostnaden för hyrbil.
Du får behålla hyrbilen under reparationstiden men högst i 65 dagar. Behöver du inte
hyrbil under hela reparationstiden kan du istället välja en kontant ersättning på
150 kr/dag för personbil eller 200 kr/dag för lätt lastbil. Du kan växla mellan kontant
ersättning och hyrbil.
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Självriskreducering
Sjävriskreduceringen gäller om du krockat med ett djur som plötsligt kommer upp på
körbanan eller om du råkat ut för vandalisering av din bil. Bilen måste vara helförsäkrad
eller ha vagnskadegaranti för att du ska få ersättning. Högsta ersättningsbeloppet är
10 procent av prisbasbeloppet.
Försäkringen gäller utan självrisk.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Försäkringstiden och betalning av premie
Försäkringen tecknas för ett år om inte annat avtalats. Vid försäkringstidens
utgång förnyas försäkringen automatiskt, om inte annat framgår av avtalet eller
omständigheterna. Första premien för försäkringen ska betalas inom 14 dagar från
den dag då vi sänt premieavin till dig. Premien för förnyad försäkring ska betalas
senast den dag då den nya försäkringstiden börjar.

Upplysningsplikt
När du tecknar, förnyar eller ändrar en försäkring är det viktigt att du lämnar korrekta
upplysningar som kan vara av betydelse för att försäkring ska beviljas. Upplysningarna
ska vara riktiga och fullständiga. Om du inser att vi har fått oriktiga eller ofullständiga
uppgifter är du skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna. I annat fall kan
nedsättning av försäkringsersättning ske.

Säkerhetsföreskrifter
I bilförsäkringen finns säkerhetsföreskrifter som syftar till att förhindra eller
begränsa skada. Det kan vara åtgärder för att förebygga brand eller en föreskrift
som är avsedd att skydda mot stöld och inbrott. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs
kan ersättningen minskas eller helt utebli. Full ersättning utbetalas dock om det
saknas samband mellan skadans uppkomst eller omfattning och åsidosättandet
av den angivna säkerhetsföreskriften.

Räddningsåtgärder
Du måste efter förmåga avvärja skada som kan befaras inträffa omedelbart och
begränsa skada som redan inträffat. De anvisningar som vi lämnat ska följas.
Vi ersätter skäliga kostnader för åtgärd som är rimlig. Ersättning lämnas inte om du
har rätt till ersättning enligt lag, författning, avtal, garanti eller liknande åtagande.
Åsidosätter du genom grov vårdslöshet eller uppsåt föreskrifter om räddningsåtgärder,
kan ersättningen minskas eller utebli.

Reglering av skada
Skada ska anmälas till oss utan dröjsmål. Kontakta alltid oss innan du anlitar någon
för att reparera skadan. Vi hjälper dig att hitta rätt i valet av reparatör, bärgare och
reparationsmetod vilket ska ge dig den bästa och rätta ersättningen för din bil.

Försäkringsordlista
I villkoret finns en ordlista som hjälper dig med förklaringar av vad
vissa definitioner betyder.
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OM VI INTE KOMMER ÖVERENS
Om du inte är nöjd med beslut eller hantering av ett ärende är vi naturligtvis beredda
att ompröva ärendet. Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt
ärende, du har även möjlighet att vända dig till Klagomålsansvarig på Berkley genom
att skriftligen beskriva ditt ärende och skicka in det till oss.

Personuppgiftslagen
Den registrering av personuppgifter som Berkley inhämtar i samband med att ett
försäkringsavtal ingås är nödvändig för att vi ska kunna administrera försäkringen.
Vissa av uppgifterna kan komma att lämnas vidare till andra företag och organisationer
som Berkley samarbetar med, t. ex. vid skadereglering.
I de fall vi har upplysningsskyldighet gentemot myndighet kommer vi att lämna ut de
uppgifter myndigheten begär att få ta del av. Ändamålet med behandlingen är att
Berkley ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet, enligt lagar och
myndighetsföreskrifter, behandlingar för analys- eller statistikändamål.
Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med Berkley etiska regler. Som fysisk
person har du rätt att genom en skriftlig begäran få besked om vilka personuppgifter
vi behandlar om dig. Detsamma gäller om du vill begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift.

Information om försäkringsgivaren
W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial, är en filial till W.R. Berkley Europe AG med säte i
Liechtenstein. W.R. Berkley Corporation är ett av de största sakförsäkringsbolagen i
USA och listat på New York Stock Exchange.
Finns annan försäkringsgivare för din försäkring, framgår detta av försäkringsbrevet.

KONTAKTUPPGIFTER:
W.R. Berkley Insurance AG, svensk filial
Birger Jarlsgatan 22, 4tr
114 34 Stockholm
Org.nr: 516410-2070
Telefon: 08–410 337 00
Mailadress: sverige@wrberkley.com

www.berkleyforsakring.se
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