
Förköpsinformation 
Entusiast/Superclassica 

Vilka regler gäller? 

Fordonet ska vara av entusiastbilstyp, t ex veteran, klassiker, 
ombyggd eller på annat sätt unik. Entusiastbilen ska vara utrustad 
med av oss anvisad säkerhetsutrustning. Bilen får huvudsakligen 
inte användas för vardagsbruk, dvs för dagliga och normala 
transporter till och från t.ex. arbete, dagis, affären o.s.v. eller i 
yrkesmässig verksamhet. 

Om reglerna inte uppfylls, kan ersättningen sättas ned till noll vid en 
skada. 

På hemorten ska fordonet nattetid förvaras i låst garage. Garaget får 
inte innehålla mer än åtta fordon. Om du har ett garage som 
innehåller fler än åtta fordon kan du ta kontakt med oss och 
diskutera eventuell dispens för detta. 

Du är skyldig att informera oss om någon av bilens detaljer 
renoverats eller förbättrats efter tecknandet av försäkringen. Detta 
för att fordonets värdering ska vara korrekt. 

För produkt Super Classica gäller också följande: 
Fordonet ska vara av årsmodell 1974 eller äldre. Marknadsvärdet får 
inte överstiga 95 000 kr. 

Hur gäller försäkringen? 
Försäkringen är ett helårsavtal, dvs försäkringen gäller 1 år framåt från 
det datum när försäkringen tecknades, oavsett avställning av fordonet. 
Ägarbyte eller skrotning av fordonet är enda giltiga skäl till att 
försäkringen kan upphöra i förtid. Ägarbyte eller skrotning ska vara 
registrerat i Vägtrafikregistret. Försäkringspremien är säsongsvarierad 
dvs större delen av årspremien betalas för sommarhalvåret och den 
lägre delen för vinterhalvåret. 

Försäkringen gäller inte för skada som sker vid tävling eller träning 
inför tävling enligt trafikskadelagen eller om fordonet framförs på 
motorbana, inhägnat eller avlyst tävlings- eller övningsområde. T ex 
Ring Knutstorp, Nürburgring. 

Om du har en garageförsäkring måste fordonet vara avställt hos 
Vägtrafikregistret. Fordonet får inte användas i trafik och ska förvaras i 
låst garage som innehåller högst åtta fordon. Om fordonet inte förvaras i 
låst utrymme nedsätts ersättningen vid stöld. 
Garageförsäkringen gäller inte för skada som inträffat i följd 
av trafik med fordonet. 

Trafikförsäkring 
Enligt trafikskadelagen kan alla som skadas i trafiken få 
personskadeersättning oavsett om någon har skuld till olyckan eller 
inte. Det spelar ingen roll om skadan händer vid en kollision eller en 
singelolycka. Du har ändå samma rätt till personskadeersättning, 
både som förare och passagerare. Även fotgängare och cyklister 
som skadas av ett motorfordon kan få ersättning från fordonets 
trafikförsäkring. 

Trafikförsäkringen ersätter skador på motpartens fordon. 
Försäkringen ersätter också skador som din bil orsakar på annan 
person och annans egendom, t ex staket och lyktstolpar. 
Trafikförsäkringen ersätter inte skador på egendom som 
transporteras med bilen eller skador som du själv orsakar på din bil. 
Men om du krockar med annat fordon kan du få betalt från det 
fordonets trafikförsäkring. I så fall måste du bevisa att det var den 
andre förarens fel. 

Självrisken på trafikförsäkringen är 1 000 kr vid första skadan. Vid 
upprepad trafikskada inom 12 månader höjs självrisken till 2 000 kr. 
Försäkringen gäller med en självrisk på 1/10 basbelopp om föraren 
inte uppfyller de krav som försäkringen ställer. 

Delkaskoförsäkring 
Ersätter olika skador på din entusiastbil. Försäkringen gäller för 
fordonet i enlighet med din ansökan och där i beskrivna och 
vidimerade utförande. Biltillbehör, lös utrustning och reservdelar som 
kan betraktas som normala för det försäkrade fordonet  ersätts upp 
till 30 000 kr. Stereoutrustning ersätts med högst 9 000 kr. Du kan i 
vissa fall få ersättning för avmonterade delar. Telefon,eller liknande 
elektronisk utrustning och tillbehör till dessa ersätts inte. Dina personliga 
tillhörigheter eller annan egendom som du transporterar med fordonet 
ingår inte. Kaskoförsäkringen omfattar brand, stöld, glas, räddning, 
rättsskydd och vagnskada. 

Brand 
Du får betalt för skador som uppstått genom brand, åsknedslag eller 
explosion. Dessutom ersätts skador på elektriska kablar som 
orsakats av kortslutning och dess följdskador på t ex startmotor och 
generator. Självrisken vid brandskada är 1 000 kr. 

Stöld 
Om din entusiastbil blir stulen betalar vi marknadsvärdet, dock högst 
försäkringsvärdet. Villkoret är att entusiastbilen inte påträffats inom 
14 dagar efter att du lämnat oss din skriftliga skadeanmälan. Du får 
också betalt för skador på entusiastbilen som uppstått vid stöld eller 
stöldförsök. 

Om utrustning på entusiastbilen har stulits får du ersättning 
bara om utrustningen varit fast monterad på eller inlåst i fordonet. 
Biltillbehör, lös utrustning och reservdelar som kan betraktas som 
normala för det försäkrade fordonet ersätts upp till 30 000 kr. Du får 
ingen ersättning om en familjemedlem eller annan person som har 
tillgång till entusiastbilen utan lov använder och skadar fordonet. 
Ersättningen nedsätts om kraven på lås, säkerhetsutrustning 
och förvaring i garage inte uppfyllts. Självrisken är 2 000 kr. 
Om låskraven inte uppfyllts höjs självrisken till 5 000 kr. 

Glas 
Ersätter skada som består i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits 
eller krossats. Skada som skett i samband med att fordonet har 
kolliderat, vält eller körts av vägen ersätts inte. Självrisken är 35% av 
kostnaden, dock lägst 1 000 kr. Vid reparation av ruta är självrisken 
0 kr. 

Räddning 
Ersätter merkostnad för transport av fordon, förare och passagerare 
om entusiastbilen blir stulen eller råkar ut för driftsstopp, dock inte 
vid brist på bränsle. Transport av fordonet sker till närmaste verkstad. 
Efter överenskommelse med oss kan transport av fordon, förare och 
passagerare ske till hemorten. Behöver du hjälp ska du ringa vår 
skadeavdelning på telefon 0470-76 59 49. Är du utomlands ska du 
ringa SOS International i Köpenhamn (tfn +45 70 10 50 50). 
Självrisken är 1 000 kr. 

Rättsskydd 
Entusiastbilens ägare eller förare kan få betalt för ombuds-, advokat- 
eller rättegångskostnader. Det kan t ex handla om tvister vid en 
trafikskada eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet. 
Ersättning är högst 3 basbelopp. Självrisken är 20% av kostnaden, 
dock lägst 1 000 kr. 



Vagnskada 
Vagnskadeförsäkring ersätter skador på din egen entusiastbil vid en 
trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller vid skadegörelse. Till 
sådana skador räknas bl a kollision, dikeskörning och skador vid 
transport på tåg eller båt. Har du vagnskadeförsäkring och råkar ut 
för en kollision ska du kontakta oss, oavsett vem som har orsakat 
olyckan. Självrisken är 3 000 kr vid första skadan. Vid upprepad 
vagnskada inom 12 månader höjs självrisken till 6 000 kr. För skada 
som inträffar vid färd med fordonet under tidsperioden november t 
o m februari månad gäller en självrisk på 6 000 kr. Om du har en 
garageförsäkring är vagnskadesjälvrisken 3 000 kr. Vid upprepad 
vagnskada inom tolv månader höjs självrisken till 6 000 kr. 
Vagnskada som uppstått i följd av trafik med fordonet ersätts inte 
om du har en garageförsäkring. 

Övrig information 

Hur beräknas skadeersättningen? 
Skada ersätts med fordonets marknadsvärde före skadan, dock 
högst försäkringsvärdet. Du måste alltid spara kvitton och andra 
handlingar för t ex utrustning som du har köpt till entusiastbilen. 
Saknar du kvitton riskerar du att bli utan ersättning vid en skada. 

Vad påverkar försäkringens pris? 
Vi vill att varje entusiastbilsägare som har sin försäkring hos oss 
ska ha ett så rättvist försäkringspris som möjligt. Därför tar vi 
hänsyn till följande faktorer: fordonets ålder, fordonets värde, om 
fordonet är i originalskick och eventuella klubbrabatter. 

Var gäller försäkringen? 
Försäkringen gäller i Gröna kort länderna dock högst 6 veckor 
utomlands per år. Du kan numera färdas i och mellan många länder 
utan att ha med ett grönt kort.  Är du inför en resa osäker på om grönt 
kort behövs hittar du info om detta på www.bilsportmc.se 

Hur gör jag om jag vill veta mer? 
I denna produktinformation hittar du bara kortfattad fakta om 
försäkringen. Vill du veta mer kan du kontakta vår kundservice på 
telefon 0470-201 25. Du kan även beställa fullständiga 
försäkringsvillkor eller kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå 
(telefon 08-22 58 00) som ger råd och upplysningar i alla 
försäkringsfrågor. 

Hur anmäler jag en skada? 
När en skada inträffat i Sverige ska du ringa vår skadeavdelning på 
telefon 0470 - 76 59 49. 
Vid skada utomlands ska du kontakta BMC Assistans på telefon 
+46 (0)8 - 525 224 17.

Sammanfattning av integritetspolicy 
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning och kompletterande svensk 
dataskyddslagstiftning. Personuppgifterna som behandlas är t.ex. namn, 
adress, personnummer, ekonomiska förhållanden, 
betalningsinformation, hälsotillstånd, övriga uppgifter som behövs för 
tecknande, förnyelse eller ändring av försäkring eller övrig 
försäkringsadministration, såväl som uppgifter som lämnas i samband 
med skadereglering, etc. 

Uppgifterna hämtas vanligtvis från dig som kund men kan även erhållas 
från t.ex. någon av våra samarbetspartners eller försäkringsförmedlare. 
Uppgifterna kan också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från 
myndigheters register. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna 
fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund enligt försäkringsavtalet, 
eller när det gäller känsliga personuppgifter för att fastställa, göra 
gällande eller försvara rättsliga anspråk, såsom vid bedömning av 
försäkringsansökan, utredning av försäkringsärenden samt 
administration av ditt försäkringsavtal.

Personuppgifterna kan även användas för marknadsföring och som 
underlag för riskbedömning, analyser, affärsutveckling och statistik. 
Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas ut till 
samarbetspartners, inom och utom EU- och EES-området, 
försäkringsförmedlare eller andra bolag inom koncernen. Exempelvis 
kan uppgifter rörande skadeanmälan registreras i ett för 
försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) och 
komma att lämnas ut till Larmtjänst AB i syfte att bekämpa 
försäkringsrelaterad brottslighet. Uppgifterna kan enligt lag även behöva 
lämnas ut till myndigheter. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt 
för ändamålen. För fullständig information om behandlingen av 
personuppgifter, se Moderna Försäkringars integritetspolicy på 
www.modernaforsakringar.se/integritet

Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få 
information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, begära 
rättelse, radering eller att uppgifterna ska överföras till annan, att 
behandlingen begränsas eller vill invända mot behandlingen, kan du 
skriva till dataskydd@modernaforsakringar.se eller till Moderna 
Försäkringar, Dataskyddsombud, Box 7830, 103 98 Stockholm. Genom 
att kontakta oss kan du även begära att integritetspolicyn skickas per 
post till dig samt meddela att dina personuppgifter inte ska användas för 
direktmarknadsföring.

Försäkringsgivare 
Bilsport & MC Specialförsäkrings postadress är Box 8020, Arabygatan 
80, 350 08 Växjö, tel 0470-201 25, www.bilsportmc.se
Bilsport & MC Specialförsäkring är en del av Trygg-Hansa. 
Försäkringsgivare är Trygg-Hansa Försäkring filial, 106 26 Stockholm, 
Bolagsverket org.nr 516403-8662,  filial till Tryg Forsikring A/S, 
Erhvervsstyrelsen CVR-nr 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 
Ballerup, Danmark, www.tryg.dk. Trygg-Hansa är ett försäkringsföretag 
som tillhandahåller försäkringar. Trygg-Hansa står under tillsyn av 
danska Finanstilsynet och svenska Finansinspektionen. Trygg-Hansa 
följer svensk lag om marknadsföring. Vi kommunicerar både skriftligt 
och muntligt på svenska, villkor tillhandahålls på svenska. Svensk lag 
tillämpas på det mellan dig och oss träffade avtalet.
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