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Hej!
Vi på Bilsport & MC Specialförsäkring ingår från april 2022 i Trygg-Hansa. 
Det innebär ingen förändring för dig som kund, men om du ser Trygg-Hansas 
namn dyka upp i samband med din försäkring så vet du varför. 

Annars är allt som vanligt, hälsar vännerna på BMC.

Vi på Bilsport & MC Specialförsäkring är specialiserade på 
fordonshobbyn och har specialiserat oss på det vi kan bäst; 
entusiastbilar, motorcyklar och entusiastmopeder. Som 
försäkringsbolag inom dessa relativt smala intressen så är det 
av högsta vikt att vi kan vår sak, vilket vi stolt kan säga att vi kan. 
Vi försäkrar allt från renoveringsobjekt och klassiker till rat rods 
och välputsade sportvagnar. Vi har inga krav på att våra kunder 
ska vara medlemmar i någon klubb eller organisation. För oss 
är det ditt fordon och ditt intresse som är viktigast.
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A. Din försäkrings giltighet
A.1 Hur du kan kombinera din försäkring
Du kan försäkra upp till 5 fordon i samma försäkring. Väljer du halv- eller helförsäkring 
gäller denna för samtliga försäkrade fordon. Av ditt försäkringsbrev framgår vilka fordon 
som är försäkrade, vad som ingår i din försäkring samt hur många fordon som får brukas i 
trafik samtidigt. 

Nedan kan du se vilka olika omfattningsalternativ som finns.

Entusiastmoped

Trafikförsäkring X

Halvförsäkring

Brand X

Stöld X

Räddning X

Krishantering X

Rättsskydd X

Helförsäkring

Vagnskada X

 

A.2 Klassificering av fordon
Försäkringsvillkoren gäller för de fordon som anges nedan. Kontrollera att vi har angett rätt 
fordon i ditt försäkringsbrev.

Fordonsklass Fordonskategori

203 Entusiastmoped

Fordon Entusiastmoped

Fordonsdefinition Moped som ingår i moped klass 2, så kallad  
30-moped, som är äldre än 30 år.
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A.3 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och ägare till objektet. Med ägare avser 
vi den verklige, civilrättslige ägaren, se avsnitt B.2 Försäkrat intresse. Försäkringens 
begränsningar och aktsamhetskrav gäller även om du lånar ut fordonet. Se Identifikation 
med den försäkrade och Om inte aktsamhetskrav/säkerhetskrift följs Avsnitt G – 
Försäkringsregler.

När vi skriver du och dig menar vi den som ingått avtal om försäkring med oss, det vill 
säga försäkringstagaren. Trafikförsäkringen, krishantering och räddning  gäller även för 
passagerare på fordonet.

När vi skriver vi och oss avses Bilsport & MC Specialförsäkring. 

A.4 Var försäkringen gäller
Hela försäkringen gäller i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Den gäller också 
i de flesta länder i Europa och vissa länder runt Medelhavet som är anslutna till det så 
kallade gröna kortsystemet. I vissa av dessa länder krävs internationellt försäkringsbevis, 
grönt kort, vilket vi utfärdar på begäran. Försäkringen gäller också under transport mellan 
länder inom giltighets området. 

Om svensk medborgare eller person som har sin hemvist i Sverige tillfogas skada till följd 
av trafik med svenskregistrerat fordon gäller trafikförsäkringen enligt trafikskadelagen i 
hela världen, även i de länder som inte är anslutna till gröna kortsystemet.
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B. Allmänna villkor
B.1 Trafikförsäkring

Syfte

Syftet med trafikförsäkringen är att säkerställa trafikskadelagens krav på att:

• alla personer som skadas i trafiken med motorfordon har rätt till ersättning, oberoende 
av vems felet är

• skada till följd av trafik som ditt motorfordon orsakar genom förarens vållande på annat 
motorfordon i trafik ska ersättas

• skada som ditt motorfordon orsakar på annans egendom (ej motorfordon i trafik) ska 
ersättas.

Trafikförsäkringen är obligatorisk. Du måste ha den enligt lag, såvida inte ditt motorfordon 
är avställt eller på annat sätt inte omfattas av trafikskadelagen.

Om du inte tecknat trafikförsäkring eller betalar premien kan du bli krävd av 
Trafikförsäkrings föreningen på en avgift som är betydligt högre än premien. 
Trafikförsäkringen ersätter skador upp till 300 miljoner kronor.

På följande sidor återges i sammanfattning de viktigaste reglerna i trafikskadelagen.

När gäller inte trafikförsäkringen

Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen. Lagen tillämpas inte på:

• motordrivet fordon som är avsett att föras av gående

• motordrivet fordon när det används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller 
liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde

• motorredskap med en tjänstevikt av högst 2 000 kg som är inrättat huvudsakligen som 
arbetsredskap och som varken är eller bör vara registrerat i Vägtrafikregistret. 

Har ett fordon som inte omfattas av trafikskadelagen, exempelvis släp som kopplats till 
mopeden omfattas även släpet av trafikskadelagens bestämmelser om skada i följd av 
trafik med motordrivet fordon.
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Vad som ersätts via din trafikförsäkring

Vid skada till följd av trafik med det försäkrade fordonet:

Det här ersätts Det här ersätts inte

Vid personskada:
• Person på fordonet.

• Person utanför fordonet.

Vid fordonsskada:
 Skada på annans fordon i trafik om det kan bevisas 
att ditt fordons förare vållat skadan.

Vid skada på övrig egendom:
•  Egendom utanför fordonet om den tillhör annan än 

dig själv eller ditt fordons brukare/förare.

•  I samband med personskada ersätts förares eller 
passagerares kläder eller andra tillhörigheter som 
bars för personligt bruk. Ersättningen är högst 25 % 
av prisbasbeloppet per person. 

Så här gäller utvidgad ersättningsrätt:
Om hjälm eller annan personlig skyddsutrustning 
som bars vid skadetillfället skadats, ersätts 
detta utan beloppsbegränsning med aktuellt 
marknadsvärde.

Vid fordonsskada:
Skada på ditt eget fordon.

Vid skada på övrig egendom:

Egendom utanför fordonet:
•  Om den tillhör dig själv eller ditt fordons brukare/

förare såvida inte skadan vållats genom olovligt 
brukande av ditt fordon.

• Som transporterats av ditt fordon.

Egendom i fordonet:
•  Pengar, smycken eller värdehandlingar. 

• Transporterat gods.
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Ersättningens storlek

Full ersättning Nedsatt ersättning

Vid personskador:
Med de undantag som anges i högra kolumnen får 
den drabbade full ersättning, även om den drabbade 
själv har skuld i det som hänt.

Vid personskador:
I följande fall kan ersättningen sättas ned (jämkas):

Om den som körde ditt fordon
•  var straffbart påverkad av alkohol eller annat 

berusningsmedel i kombination med vårdslöshet

•  medverkat till skadan genom grov vårdslöshet eller 
orsakat skadan med uppsåt.

 Om annan person 
•  medverkat till skadan genom grov vårdslöshet eller 

orsakat skadan med uppsåt.

 

Full ersättning Nedsatt ersättning

Vid egendomsskador:
Om den drabbade är utan skuld betalas full 
ersättning.

Så här gäller utvidgad ersättningsrätt:
I andra fall än de som anges i högra kolumnen 
betalas ersättning upp till 25 % av prisbasbeloppet, 
även om den drabbade har skuld i det som hänt. 

För den del av skadan som överstiger 25 % av 
prisbasbeloppet jämkas ersättningen enligt 
trafikskadelagen.

Vid egendomsskador:
Om den drabbade är medvållande, kan ersättningen 
sättas ned (jämkas). 

Den utvidgade ersättningsrätten gäller inte vid  
skada på
• motordrivet fordon

• fordon som är kopplat till motordrivet fordon

• spårbundet fordon

•  egendom som transporteras med ovanstående 
fordon

•  egendom som tillhör dig själv eller ditt fordons 
brukare eller förare

•  egendom om dess ägare varit grovt vårdslös eller 
orsakat skadan med uppsåt.

Om du krävs på ersättning – så här gör du

• Du ska snarast anmäla kravet till oss.

• Du ska följa våra anvisningar.

• Du får inte själv åta dig att betala ersättning.

• Du ska genast underrätta oss om du blir instämd till domstol.
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• Om du utan vår tillåtelse
 – medger ersättningsskyldighet
 – godkänner ersättningsbelopp, eller
 – betalar ersättning 
 är detta inte bindande för oss.

• Om du vid rättegång inte följer våra anvisningar blir domen inte bindande för oss.

Hur vi hanterar ersättningskraven

Om skadan kan ersättas av försäkringen gäller följande:

• Vi utreder om du är ersättningsskyldig.

• Vi förhandlar med den som kräver ersättning.

• Vi för din talan när du måste svara i rättegång angående trafikskadeersättning och betalar 
dina rättegångskostnader, så långt de är skäliga och sammanfaller med våra intressen i 
rätte gången.

• Vi betalar den ersättning som du är skyldig att utge enligt trafikskadelagen.

Din medverkan vid personskadereglering

Vid reglering av personskada som kan ersättas genom trafikförsäkring hos oss ska du 
med verka till utredning av skadan och dess följder genom att lämna de uppgifter och 
handlingar som behövs för skaderegleringen samt lämna fullmakt till oss att hos sjukhus 
och andra vård inrättningar inhämta de handlingar och den utredning i övrigt som behövs för 
skaderegleringen.

Hur vi ersätter kostnader för juridiskt biträde vid personskadereglering

 Allmänt
Om du vid trafikolycka drabbas av personskada som ska ersättas av oss kan vi betala 
ombuds kostnader för juridiskt arbete. Juridiskt arbete innebär bedömning av 
ersättningsfrågor i skaderegleringen av ditt ärende.

Villkor
Vi kan betala skäliga och nödvändiga ombudskostnader för juridiskt arbete i den utom-
rättsliga skaderegleringen. Vi ersätter kostnader för ombudets arbete med belopp som 
motsvarar den timkostnadsnorm som regeringen fastställer i vissa mål.
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1.  Du väljer själv ombud men vi betalar endast ombudskostnad för ombud som uppfyller 
följande krav: ombudet ska vara advokat eller jurist anställd hos advokat.

2.  Du kan även anlita annat lämpligt ombud. Vi svarar för ombudskostnader efter 
lämplighets prövning som kan göras av Svensk Försäkrings prövningsförfarande för 
prövning av ombuds lämplighet. 

Vid bedömning av vilka ombudskostnader som kan betalas tillämpar vi den av Sveriges 
Advokatsamfund och Svensk Försäkrings gemensamt utarbetade promemorian om 
fördelning av arbets uppgifter mellan personskadereglerare och ombud i samband med 
personskadereglering. 

Vi inhämtar den medicinska utredningen och svarar för eventuella kostnader. Kostnader 
för läkarintyg/specialistutlåtanden ersätts bara om vi beställt eller begärt dem eller om vi 
godkänt att intyget/utlåtandet ska tillföras ärendet. 

Vi betalar inte kostnader för arbete som ditt ombud utför för att tillvarata din rätt till  
ersättning från annat håll, till exempel andra försäkringsbolag, Försäkringskassan eller  
förvaltningsdomstolar. I vissa fall kan kostnaden betalas efter särskild överenskommelse. 

Vi ersätter inte utan särskilt godkännande merkostnader som uppkommer genom att 
du byter ombud. Sådant godkännande lämnas endast om du kan visa att särskilda skäl 
föreligger för byte av ombud, till exempel om du flyttar till annan bostadsort. 

Skulle ombudets arbete sträcka sig över en längre tid än ett år betalar vi förskott på 
ersättningen högst två gånger årligen. Förskottet som lämnas kommer sedan att 
avräknas från den slutgiltiga ersättningen. Ombudets faktura ska utställas på dig. Av 
ombudets arbetsredogörelse ska framgå vilka åtgärder som utförts vid angivna tider och 
tidsåtgången för varje åtgärd. 

Vid oenighet om arvode och kostnader för advokat och jurist anställd hos advokat 
kan pröv ning göras hos Ombudskostnadsnämnden.  Vid oenighet om arvode och 
kostnader för övriga ombud kan prövning göras hos Svensk Försäkrings Nämnd för 
Rättsskyddsfrågor.
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Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

Ingen självrisk Särskild självrisk

Självrisk tas inte ut om
•  kollision sker med djur som plötsligt och   
 oförutsett kommit ut på vägbanan 

•   skadan hände när fordonet var stulet eller tillgripet

•   skadan hände när polisman eller annan behörig  
 besiktigade fordonet

•   du kan bevisa att någon annan än du själv eller  
 föraren av ditt fordon ensam är vållande.

I följande fall tillkommer extra trafiksjälvrisk:

1.  När föraren kört utan gällande körkort eller 
förarbevis i de fall detta krävs. 

 Självrisk 10 % av prisbasbeloppet.

2.  När föraren är yngre än 30 år.

  Självrisk 10 % av prisbasbeloppet.

3.  När föraren eller passageraren inte bär                                                            
lagstadgad hjälm.  

  Självrisk 10 % av prisbasbeloppet.

4.  När det enligt strafföreläggande eller dom som 
vunnit laga kraft är visat att föraren har

 •  kört straffbart påverkad av alkohol eller annat 
berusningsmedel (såvida du inte kan bevisa att 
dessa omständigheter inte medverkat till att 
skadan inträffade) eller 

 •  orsakat skadan genom grov vårdslöshet eller 
uppsåt. 

 Självrisk 10 % av prisbasbeloppet.

Flera självrisker

Om mer än en trafiksjälvrisk gäller vid samma skada läggs självriskbeloppen ihop, men 
inte mer än till 10 % av prisbasbeloppet för fysisk person.

Återkrav

Du är skyldig att betala självrisken när vi kräver det. 

Dessutom har vi rätt att av skadevållaren återkräva belopp enligt bestämmelserna i 
trafikskadelagen, se avsnitt G Försäkringsregler.  Vi kan överlåta fordran avseende obetald 
självrisk för trafikförsäkring till inkasso.
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Mervärdesskatt

Du ska på begäran utnyttja din avlyftningsrätt för att återbetala mervärdesskatt som 
utbetalats till skadelidande.

B.2 Gemensamma bestämmelser
Nedanstående bestämmelser avser brand, stöld, räddning, krishantering, rättsskydd och 
vagnskada. 

Försäkrad egendom

Det här ersätts Det här ersätts inte

1. Moped.

2.  Normal utrustning som hör till och finns på 
fordonet. 

3.  Avmonterad fordonsdel eller utrustning enligt 
ovanstånde punkt.

4. Lagstadgad hjälm.

5.  Släp och sidovagn som är tillverkad och utformad 
för användning tillsammans med mopeden.

1.  Utrustning som inte hör till fordonet eller kan 
anses normalt för det.  

2.  Avmonterad fordonsdel och utrustning som 
ersatts.

Högsta ersättning 

Högsta ersättning per försäkrad moped är 75 000 kr.

Försäkrat intresse

Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Men den gäller endast om du är 
fordonets verklige ägare och huvudsaklige brukare. Detta innebär att du kan bli utan 
ersättning om du är registrerad som ägare och har tecknat försäkring för fordonet, trots att 
du inte äger det eller huvudsakligen brukar det. Detta intresse ska vara lagligt. Dessutom 
avser försäkringen ditt intresse i utrustning enligt Försäkrad egendom som är lånad, 
hyrd eller ägd av fordonets brukare. För företagsägt fordon avser försäkringen dessutom 
brukarens intresse i utrustning enligt Försäkrad egendom som är lånad, hyrd, leasad eller 
ägd av brukaren.
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Har du köpt fordonet på avbetalning eller kredit har vi rätt att lämna ersättning till säljaren. 
Sådan ersättning lämnas högst med säljarens återstående fordran enligt reglerna i 
konsumentkreditlagen eller lagen om avbetalningsköp (1978:599) mellan näringsidkare 
med flera. Om du hyrt (leasat) fordonet har vi rätt att lämna ersättning till ägaren.

Vad försäkringen inte gäller för

• Skada som sker när fordonet används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning 
eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde.

• Skada som inträffar under tävling med fordonet, träning för sådan tävling eller vid 
hastighets körning under tävlingsliknande former.

• Skada som inträffar när fordonet används i yrkesmässig trafik och näringsidkande syfte. 

• Skada som inträffar vid uthyrning eller utlåning mot betalning.

• Skada som inträffar när fordonet varit utomlands i mer än 182 dagar de senaste  
12 månaderna när skadan inträffar.

• Skada som inträffar när förare som är under 30 år framför mopeden.

Aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrift för förare

• Fordonet får inte köras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat  
berus ningsmedel.

• Fordonet får inte köras av förare som saknar giltigt och erforderligt körkort eller  
förarbevis.

Om aktsamhetskraven inte följs

Ersättningen minskas, normalt med 100 %. Regler om nedsättning av ersättning finns i 
avsnitt G.4 Begränsningar av vårt ansvar.

Självrisker vid flera skador

Om flera skador inträffar vid samma tillfälle och ersättning ska betalas från flera delar i 
försäkringen eller från andra privata sakförsäkringar hos oss, till exempel hemförsäkring, 
behöver du bara betala en självrisk – den högsta. Trafikförsäkringssjälvrisk måste alltid 
betalas utöver annan självrisk.
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B.3 Brand

Vad du får ersättning för

Det här ersätts Det här ersätts inte

Skada på grund av
• brand, det vill säga eld som kommit lös

• blixtnedslag

• explosion

•  brand som anlagts av annan person. Med annan 
person menas någon annan än du själv som 
handlat utan ditt samtycke

• kortslutning i elektriska kablar och direkt 
uppkomna följdskador på fordonets elektriska 
komponenter.

Skada på grund av
•  vagnskada före eller efter och i omedelbar 

anslutning till brandskadan. Vagnskadan kan 
ersättas genom B.10 Vagnskada.

Skada på
•  avgassystem, motor, däck eller slangar genom 

brand eller explosion i dessa

• elektriska komponenter genom kortslutning i  
    dessa.

Skada orsakad av
•  djur.

Aktsamhetskrav

• Anordning som används för att ge starthjälp till, underhållsladda, värma eller torka 
fordonet, ska vara godkänd för sitt ändamål. Fabrikantens anvisningar ska följas.

• Kablar, rör, slangar samt komponenter ska vara fackmannamässigt monterade.

• Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtagits såsom 
frilägg ning och demontering av brännbart material. Brandsläckare ska finnas till hands. 

Om aktsamhetskraven inte följs

Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning finns i avsnitt  
G.4 Begränsningar av vårt ansvar.

Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.
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B.4 Stöld

Vad du får ersättning för

Det här ersätts Det här ersätts inte

Skada på grund av
• stöld

• tillgrepp av fordon

• rån

• försök till stöld, tillgrepp och rån

•  uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av 
händelserna ovan.

Vid förlust av fordon tillämpas en handläggningstid 
på 14 dagar från att du gjort polisanmälan, anmält 
skadan till oss, skickat in begärda handlingar samt 
fordonets samtliga nycklar och om fordonet inte 
kommit tillrätta innan dess. 

Skada på grund av
•  tillgrepp eller försök till sådant brott, som utförts av 

någon som tillhör ditt hushåll

•  olovligt brukande, förskingring, olovligt förfogande 
eller bedrägeri.

Definition

Låst utrymme 
Med låst utrymme avses konstruktion med hårda väggar, tak och samtliga dörrar låsta med 
nyckel. Innegård är godkänt om den är fullständigt insynsskyddad. Med konstruktion avses 
byggnad, fordon, släpvagn eller container av hård konstruktion. Alltså är inte mjukt kapell 
eller tält godkända.

Långtidsförvaring
Med långtidsförvaring menar vi förvaring som sträcker sig över 14 dagar.

Godkänt lås
Med godkänt lås menas lås som Svenska Stöldskyddsföreningen rekommenderar för låsning 
av mopeder. Minst klass B gäller för mopedlås, till exempel bygellås och skivbromslås. 
Minst klass 3 gäller för kätting och hänglås. 

Nattetid
När vi skriver nattetid menar vi klockan 23:00 – 06:00.
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Förklaring

Stöld
När någon tar annans egendom utan lov och behåller, säljer eller ger bort den.

Tillgrepp av fortskaffningsmedel
När någon utan lov tar ett motorfordon som tillhör annan, men utan avsikt att behålla eller 
sälja det.

Rån
När någon med våld eller hot om våld, som framstår som trängande fara för dig, tar din 
egendom.

Förskingring
När egendom överlämnas till annan person med förutsättning att egendomen ska 
lämnas tillbaka, och denne i stället behåller, säljer eller ger bort den. Det är till exempel 
förskingring om en säljare låter en person provköra en moped och denne försvinner med 
mopeden.

Olovligt förfogande
När någon innehar annans egendom eller egendom som annan har rättigheter i (till 
exempel egendom som köpts på avbetalning) och säljer den utan lov eller på annat sätt 
disponerar över egendomen så att ägaren eller den som har rättigheter i egendomen går 
miste om sina rättigheter.

Olovligt brukande
När någon utan lov använder annans egendom och därigenom orsakar ägaren skada, 
förlust eller annan olägenhet.

Bedrägeri
När någon skaffar sig fördelar genom att med felaktiga uppgifter förmå någon att handla 
på ett sätt som innebär skada för denne.

Aktsamhetskrav

Lås- och förvaringskrav för moped
Mopeden ska vara låst med ett godkänt lås av lägst klass B eller 3. Bygel eller kättinglås 
skall omsluta fordonets ram och/eller hjul. 

Släp som är avsett att kopplas till mopeden ska låsas med lås av lägst klass B eller 3. När 
mopeden förvaras på släp ska mopeden vara låst. Släpet ska dessutom vara låst med 
släplås som är godkänt av Svenska Stöldskyddsföreningen.
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När mopeden är inlåst i låst utrymme som endast du som försäkringstagare disponerar 
över gäller inte kravet på låsning med godkänt lås. När släp avsett för tillkoppling till moped 
förvaras enligt ovan gäller inte kravet på låsning. 

Fordonet ska förvaras i låst utrymme nattetid när den är parkerad på den postort där 
försäkringstagaren är folkbokförd.

Förvaring av nycklar
När du lämnar fordonet ska det låsas och nyckeln vara urtagen. Nyckeln till låset får inte 
förvaras eller gömmas i eller i närheten av fordonet och ska i övrigt förvaras på ett säkert 
sätt. Nycklarna får inte ha uppgift om namn, adress eller annan märkning som kan koppla 
nyckeln till ägaren.

Långtidsförvaring utanför hemort
Vid långtidsförvaring utanför hemorten ska mopeden förvaras i låst utrymme samt vara 
låst med ett godkänt lås.

Utrustning till fordonet
Utrustning avsedd för mopeden ska vara fast monterad på eller i mopeden, till exempel i 
en packväska.

Avmonterad fordonsdel eller utrustning
Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte ersatts av annan ska förvaras i låst 
utrymme som endast du eller din familj disponerar, till exempel din bostad, garage, vind- 
eller källarförråd. Delar du exempelvis garage med din granne är det inte att betrakta som 
utrymme som endast du disponerar.

Om aktsamhetskraven inte följs

Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Om aktsamhetskraven gällande lås- och 
förvaringskrav inte följs gäller stöldförsäkringen med dubbel självrisk. Regler om 
nedsättning finns i avsnitt G.4 Begränsningar av vårt ansvar.

Spårsändare – ingen stöldsjälvrisk

Vid stöld eller tillgrepp av fordonet gäller stöldförsäkringen utan självrisk om fordonet 
var utrustat med en spårsändare som vid skadetillfället var satt i funktion. Självrisken 
reduceras endast om aktsamhetskraven/säkerhetsföreskrifterna i villkoret har följts.

I händelse av stöld av hela fordonet ska du omedelbart polisanmäla händelsen. Om din 
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spårsändare har en koppling till larmcentral ska du även meddela larmcentralen för att 
initiera sökning.

Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. I några fall gäller försäkringen med särskild 
självrisk, se nedan. 

Särskild självrisk

Flerskadesjälvrisk
Vid upprepad stöldskada inom samma försäkringsperiod, normalt 12 månader, höjs 
grundsjälvrisken för stöldskada med 100 % per skadetillfälle.

B.5 Krishantering

Vad du får ersättning för

Det här ersätts Det här ersätts inte

Skäliga kostnader för behandling som förare och 
passagerare behöver för psykisk ohälsa till följd av 
att förare och passagerare drabbats av en skada som 
ersätts av fordonets försäkring.

Psykisk ohälsa som är en följd av skada som uppstått 
i samband med att den försäkrade utfört eller 
medverkat till uppsåtlig gärning som enligt svensk 
lag är straffbelagd.

Behandlingskostnad
Med kostnader för behandling avses arvode för samtalsterapi/psykologkonsultation.

Högsta ersättningsbelopp

Försäkringsskyddet är begränsat till 10 behandlingstillfällen per person och skäliga 
resekostnader inom en period av 12 månader från skadetillfället. Val av terapeut/psykolog 
sker genom kontakt med oss. Behandlingen ska ske i Sverige.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.
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B.6 Räddning

Vad försäkringen avser

Försäkringen omfattar utöver det försäkrade fordonet även släp och sidovagn när den är 
kopplad till försäkrat dragfordon.

Vad försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för driftstopp på grund av brist på drivmedel.

Vad du får ersättning för

Persontransport

Det här ersätts Det här ersätts inte

Om mopeden stulits, skadats eller fått driftstopp 
ersätter vi kostnader för resa till hemort inom Sverige 
för förare, passagerare och privat bagage, istället för 
hemresa kan vi ersätta kostnaden för fortsatt resa till 
annan ort om detta inte blir dyrare.

•  Om mopeden skadats så svårt att det inte kan 
göras trafiksäkert inom rimlig tid med hänsyn 
till den fortsatta resan. Utanför Norden godtas 
vanligtvis tre arbetsdagar.

•  Om mopeden stulits och inte kommit tillrätta innan 
resan fortsätts med annat färdmedel. 

Vi ersätter även kostnader för hemresa av 
passagerare som inte kan fortsätta resan därför att 
föraren drabbats av olycksfall, akut sjukdom eller har 
avlidit och ingen annan som deltar i resan kan köra 
hem mopeden, dock längst till mopedens hemort. 

Transport till hemort när
•  mopeden kan repareras inom skälig tid med 

hänsyn till den fortsatta resan.

Kostnader för hemtransport av
•  föraren om denne drabbas av olycksfall, akut 

sjukdom eller har avlidit 

•  passagerares hemtransport om denne drabbas av 
olycksfall, akut sjukdom eller har avlidit.
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Fordonstransport

Det här ersätts Det här ersätts inte

Transport till närmaste verkstad som kan reparera 
mopeden eller reparation på plats om detta inte blir 
dyrare när den
• stulits men kommit tillrätta 

• skadats

• råkat ut för annat driftstopp

•  stulits och kommer tillrätta efter att resan fortsatt 
med annat transportmedel.

Om mopeden måste lämnas kvar på grund av att 
föraren eller nära anhörig till föraren drabbats av 
akut sjukdom, olycksfall eller har avlidit och ingen 
annan som deltar i resan kan köra hem mopeden 
ersätter vi kostnader för transport av mopeden till 
hemort i Sverige.

Om skadan har skett utomlands och är så allvarlig 
att mopeden inte kan repareras på ett trafiksäkert 
sätt inom den tid som är rimlig med hänsyn till den 
fortsatta färden kan vi ersätta transport av mopeden 
till Sverige. 

Hämtning av oskadad eller reparerad moped ska 
ombesörjas av dig när vi inte ersätter transport till 
hemort. Vi ersätter dig för skäliga kostnader.

Hämtning och transport av moped utomlands
• som inte i förväg godkänts av oss

•  om kostnaden för hämtningen eller transporten 
överstiger mopedens marknadsvärde.

Hämtning och transport till mopedens hemort när
• reparation på skadeplatsen blir billigare

• någon av passagerarna kan köra hem mopeden.

Hämtning och transport av mopeden när 
skadeplatsen inte är i anslutning till allmän eller 
enskild väg.

Inbesparad resekostnad

När vi ersätter kostnader för resa till hemorten gör vi avdrag för inbesparad resekostnad,
exempelvis bränslekostnader och färjebiljetter.

Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.
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B.7 Rättsskydd

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare (de försäkrade) i 
denna deras egenskap. Försäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov.

Vilka tvister försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för tvist där du själv är part 

• som kan prövas som tvistemål av tingsrätt, dock inte så kallade småmål (se avsnitt Vilka 
tvister försäkringen inte gäller för punkt 1), och som efter prövning där kan prövas av 
hovrätt och Högsta domstolen. Med tvist förstås att ett framställt krav helt eller delvis 
avvisats. Med avvisats menas att part aktivt tillbakavisat kravet.

Försäkringen gäller även för tvist 

• angående skadestånd som prövas inom ramen för brottmål, där du är målsägande.

Försäkringen gäller också i ovan nämnda mål om de tas upp till handläggning efter beslut 
om resning, domvilla eller återställande av försutten tid. 

Försäkringen gäller för skiljeförfarande i sådan tvist som kan prövas av ovan angivna 
domstolar och omfattar både dina egna ombudskostnader och sådana som du förpliktas 
utge, med undan tag för ersättning till skiljemännen.

Vilka tvister försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte

• tvist som vid rättslig prövning ska handläggas enligt 1 kapitlet 3d § första stycket rätte-
gångsbalken (småmål). Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av försäkringsavtal 
med oss.

• tvist där du är kärande och tvisten ska handläggas enligt lagen om grupprättegång 
(2002:599).

• tvist som har samband med äktenskapsskillnad, oavsett vad tvisten gäller och när den 
uppkommer, eller andra frågor som i anledning av äktenskapsskillnaden aktualiseras 
mellan makarna och avser uppbrytning av ekonomisk gemenskap i olika former. 
Undantaget gäller vid tvist mellan makarna vid äktenskapsskillnad och på motsvarande 
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sätt vid upplösning av partnerskap och samboförhållande oberoende av om rättsförhål-
landet ska prövas enligt sambolagen eller annan lag.

• tvist om du inte har befogat intresse av att få din sak behandlad.

• tvist som avser ärenden vid domstol oberoende av om de registreras som tvistemål eller 
ärenden enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden eller konkurslagen.

• dig, som inte försäkrat yrkesmässig uthyrning av fordon, i tvist som avser fordran eller 
annat anspråk på grund av yrkesmässig uthyrning av fordonet.

• tvist som gäller skadestånd eller annat anspråk på grund av brottslig gärning där  
kostnaderna för brottmål inte kan ersättas enligt avsnitten, Vilka brott försäkringen 
gäller för och Vilka brott/förseelser försäkringen inte gäller för.

• tvist som avser personskadereglering vid försäkringsbolag om skadelidande inte väckt 
talan vid domstol mot försäkringsgivaren (gäller ersättning genom trafik-, ansvars- eller 
olycksfallsförsäkring).

• tvist som har anknytning till din nuvarande eller tidigare anställning, yrkes- eller tjän-
steutövning eller annan förvärvsverksamhet inbegripet åtgärder för avveckling eller 
överlåtelse av verksamhet.

Vilka brott försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för gärning som kan prövas som brottmål sedan du i en 
förundersökning delgivits misstanke för eller åtalats för

• brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter, till exempel vårdslöshet i trafik

• vållande till annans död 

• vållande till kroppsskada eller sjukdom.

Kan du visa att åtal mot dig för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till annans död, grovt 
vållande till kroppsskada eller sjukdom, genom dom som vunnit laga kraft, inte bedömts 
som grovt, gäller försäkringen. 

Vilka brott/förseelser försäkringen inte gäller för

Försäkringen gäller inte för förundersökning och brottmål där misstanken om brott eller 
åtal avser

• hastighetsöverträdelse enligt trafikförordningen
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• körning mot rött ljus enligt trafikförordningen

• brott för vilket stadgas strängare straff än böter, till exempel rattfylleri eller så kallad 
smitning

• olovlig körning.

Ombud

För att försäkringen ska gälla krävs att du, genom rättegångsfullmakt, anlitar lämpligt 
ombud att företräda dig i förhandlingar och rättegång. Ombudet kan vara advokat 
eller jurist anställd hos advokat. Du kan även anlita annat lämpligt ombud. Sådan 
lämplighetsprövning kan göras av Svensk Försäkrings nämnder prövningsförfarande för 
prövning av ombuds lämplighet.

Vid oenighet om arvode och kostnader för advokat och jurist anställd hos advokat, kan 
prövning göras hos Ombudskostnadsnämnden. Vid oenighet om arvode och kostnader för 
övriga ombud, kan prövning göras hos Svensk Försäkrings nämnder för rättsskyddsfrågor.

Vilka kostnader som försäkringen ersätter

Du kan få ersättning för följande kostnader om de är nödvändiga och skäliga och om du 
inte kan få dem betalda av motpart eller annan. Det innebär bland annat att vi inte betalar 
om du i eller utom rättegång avstår från dina möjligheter att få ersättning av motparten.

Försäkringen ersätter 

• ombuds och försvarares arvode och omkostnader. Arvode betalas för skälig tidsåtgång 
och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen årligen fastställer i vissa mål.  Av 
om budets kostnadsräkning ska framgå vilka åtgärder ombudet har vidtagit samt tidsåt-
gången för dessa åtgärder med motivering för uppkomna sakkunnigkostnader. Med 
kostnadsräkning ska lämnas upplysning om resultatet i tvisten samt bifogas dom eller 
förlikningsavtal. Tvist eller mål som handläggs utanför Norden ersätts med nödvändiga 
och skäliga kostnader.

• nödvändiga kostnader för bevisning och utredning som anskaffats före rättegång och efter 
att tvist uppstått eller brottsmisstanke delgivits dig, förutsatt att utredningen beställts av ditt 
ombud. 

• kostnad för medlare som blivit utsedd av tingsrätt eller hovrätt.

• kostnader för bevisning i rättegång eller skiljemannaförfarande. 
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• expeditionskostnader i domstol. 

• rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att betala till  
motpart, under förutsättning att du gör sannolikt att domstolen, på grund av nya  
omständigheter som framkommit under rättegången, skulle ha ålagt dig att betala  
rättegångskostnader med högre belopp, än det som du åtagit dig, om tvisten hade 
prövats.

• rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols 
eller skiljemäns prövning av tvisten. Av ombudets kostnadsräkning ska framgå vilka 
åtgärder ombudet har vidtagit samt tidsåtgången för dessa åtgärder med motivering för 
uppkomna sakkunnigkostnader. Med kostnadsräkningen ska lämnas upplysning om 
resultatet i tvisten eller brottmålet samt bifoga dom eller förlikningsavtal.

• rättegångskostnader som du efter återkallelse av talan dömts att betala till motpart,  
under förutsättning att du gör uppenbart att domstolen, på grund av nya omstän-
digheter som framkommit under rättegången, efter prövning skulle ha ålagt dig att 
betala rättegångskostnader med högre belopp än det som du dömts till i och med 
återkallelsen.

Av ombudets kostnadsräkning ska framgå vilka åtgärder ombudet har vidtagit samt 
tidsåtgången för dessa åtgärder med motivering för uppkomna sakkunnigkostnader. 
Med kostnadsräkning ska lämnas upplysning om resultatet i tvisten eller brottmålet samt 
bifogas dom eller förlikningsavtal.

Vilka kostnader försäkringen inte ersätter

Om skadestånd till dig även kan antas innefatta kompensation för ombudskostnader 
lämnas inte ersättning för dessa genom försäkringen.

Försäkringen ersätter inte 

• ombudskostnader som uppkommer innan tvist uppstått eller du delgivits misstanke om 
 eller åtalats för brott enligt ovan.

• försäkrads eget arbete, förlorad arbetsinkomst, resor och uppehälle, eller andra  
omkostnader.

• verkställighet av dom, beslut eller avtal.

• ersättning till skiljemän.

• merkostnader som uppkommer genom att du anlitar flera ombud eller byter ombud.
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• merkostnader som uppkommer genom att du gjort dig skyldig till försumlig process-
föring eller förfarit försumligt.

Grundas tvistigt anspråk som i och för sig kan godkännas enligt rättsskyddsförsäkringen, 
på gärning som påstås utgöra brott och utreds av myndighet, ersätter försäkringen inte 
kostnader för bevisning som tagits fram till styrkande av att gärningen utgör brott eller 
medför avgiftssanktion.

När du ska ha haft försäkring för att få rättsskydd

Du kan få rättsskydd om försäkringen var gällande när de händelser eller omständigheter 
som ligger till grund för anspråket eller misstanken om brott inträffade och det därefter 
inte gått längre tid än tio år.

Om du som förare drabbas av personskada oavsett när denna inträffat kan du få 
rättsskydd i tvist med oss angående din personskada även om mer än tio år förflutit sedan 
trafikolyckan inträffade under förutsättning att vi inte tidigare lämnat något slutligt beslut 
angående ersättning för personskadan.

Om rättsskydd beviljas enligt föregående tillämpas istället den självrisk och den högsta 
försäkringsersättning som gäller för motsvarande motorfordonsförsäkring hos oss 
vid tiden för tvistens uppkomst. Du måste dock för att få rättsskydd i tvist angående 
personskada, enligt föregående stycke, väcka talan mot oss inom sex månader från dagen 
för det slutliga beslutet.

Var försäkringen gäller

Anspråket eller misstanken om brott ska ha sin grund i händelse eller omständighet 
som visas ha inträffat inom försäkringens giltighetsområde, se avsnitt A Din försäkrings 
giltighet.

Särskild självrisk och högsta ersättningsbelopp

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

Högsta ersättningsbelopp vid en tvist/brottmål är 250 000 kronor enligt lagen om allmän 
försäkring som gäller när tvisten uppkommer, inklusive moms.
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Om flera tvister uppkommer ska dessa räknas som en tvist

• om de enligt 14 kapitlet rättegångsbalken handläggs eller skulle ha kunnat handläggas 
gemen samt i en rättegång vid domstol, även om de handläggs som olika mål vid ett eller 
flera tillfällen.

• om yrkandena stöder sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter även 
om yrkandena inte stöder sig på samma rättsliga grund.

Då flera tvister/mål räknas som en tvist gäller det prisbasbelopp som var aktuellt då första 
tvisten uppkom.

Om du delges misstanke för flera brott och åtal för dessa brott väcks samtidigt gäller 
försäkringen med ett försäkringsbelopp. 

B.8 Vagnskadeförsäkring

Vad du får ersättning för

Det här ersätts Det här ersätts inte

Skada på grund av
• trafikolycka

• annan yttre olyckshändelse

• skadegörelse av annan person.

Skada som är inifrån kommande.

Vid skada på fordonsdel som orsakats av:
• konstruktionsfel

• fabrikationsfel

• materialfel.

Vid skada som orsakats genom:
• rost

• frätning

• köld

• väta

• fukt

• korrosion.

Vid skada som består av slitage eller kan hänföras till 
bristfälligt underhåll.

Vid skada som är ersättningsbar enligt brand- eller 
stöldvillkoren.
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Aktsamhetskrav

• Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på 
fordonet.

• Fordonets totalvikt och maximala dragvikt får inte överskridas.

• Innan fordonet används på isbelagt vatten ska föraren, omedelbart före körning,  
förvissa sig om att isen har tillräcklig bärighet.

• Fordonet ska vara utrustat så att det är i trafiksäkert skick och i enlighet med gällande 
lagar, föreskrifter och förordningar.

Om aktsamhetskraven inte följs

Ersättning minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning av ersättning finns i avsnitt  
G.4 Begränsningar av vårt ansvar.

Självrisk

Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev. I några fall gäller försäkringen med särskild 
självrisk, se nedan. 

Särskild självrisk

Djurkollision
Försäkringen gäller utan självrisk vid kollision med djur om polisanmälan av händelsen 
kan uppvisas. 

Flerskadesjälvrisk
Vid upprepad vagnskada inom samma försäkringsperiod, normalt 12 månader, höjs 
grundsjälvrisken för vagnskada med 100 % per skadetillfälle.
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C. Särskilda villkor
C.1 Avställningsförsäkring
Avställningsförsäkring även kallad för garageförsäkring kan tecknas för moped som inte 
används i trafik. Avställningsförsäkringen kan bara tecknas vid nyteckning eller i samband 
med huvudförfallodag.

Var gäller försäkringen

Avställningsförsäkringen gäller endast i Sverige.  

Vad försäkringen omfattar

Försäkringens omfattning framgår av ditt försäkringsbrev.

Vad får du ersättning för

Det här ersätts Det här ersätts inte

• Brand

• Stöld

• Rättsskydd

Om du valt helförsäkring ersätts även

• skadegörelse

• annan yttre olyckshändelse.

Skada på grund av trafikolycka.

Skada som uppkommer när fordonet framförs i trafik 
eller brukas vid tävling och träning.
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D. Ersättnings- och värderingsregler
D.1 Ersättnings- och värderingsregler

Vad vi ersätter

Du får ersättning för direkta ekonomiska förluster. Detta medför att ålder och slitage 
påverkar ersättningen.

Vad vi inte ersätter

• Slitage och normal förbrukning.

• Kostnad för förbättring eller förändring av fordonet i samband med reparation.

• Merkostnad till följd av att du inte följt våra anvisningar om inköpsställe.

• Avbrottsersättning.

• Kostnad för lackering som inte motsvarar den som fordonet har i det seriemässiga  
utförandet. 

• Eventuell värdeminskning efter reparation av skada.

• Merkostnad på grund av: 
– reparation på övertid 
–  frakt av reservdelar på annat sätt än med sedvanligt transportmedel, såvida inte vi i 

förväg lämnat särskilt godkännande.

• Normalt slitage när fordonet använts vid stöld eller annat tillgrepp.

• Ersättning som överstiger det valda försäkringsbeloppet när sådant finns.

• Förlust eller olägenhet på grund av att fordonet inte kunnat användas, såvida vi inte 
särskilt åtagit oss det i försäkringsavtalet.

• Mervärdesskatt, när du eller ägaren är redovisningsskyldig för sådan, för den del du eller 
ägaren kan göra avdrag för.

• Merkostnad vid inlösen av kredit kopplad till fordonet när marknadsvärdet är lägre än 
återstående kredit.

• Merkostnad för reparation av fordon som avsevärt avviker från fabriksutförande.
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Som direkt ekonomisk förlust betraktas inte:

• affektionsvärde som gått förlorat

• förlorad arbetsförtjänst i samband med egendomsskada

• besvär och olägenheter som kan uppstå, till exempel att du måste använda kollektiva 
trafik medel istället för det egna fordonet

• värdet av eget arbete nedlagt efter skadan om inte annat avtalats

• värdet av eget arbete som du lagt ner på ditt egna fordon, till exempel utförda reparationer.

Hur vi ersätter

Vi avgör på vilket sätt du ska få ersättning:

• reparation

• kontant ersättning

• återanskaffning, dvs inköp av likadant eller närmast motsvarande egendom.

Vid återanskaffning eller reparation avgör vi också var inköp respektive reparation ska 
göras. Vi avgör även vilken reparationsmetod som ska tillämpas. Reparationen ska vara 
fackmanna mässigt utförd och till skälig kostnad. Vid bärgning avgör vi vilken leverantör 
som ska anlitas. När en reservdel eller tillbehör som inte är vital för mopedens funktion 
utgått eller av andra anledningar inte går att köpa ersätter vi reservdelen med senaste 
kända pris.

Viktigt

Vid reparation har vi rätt att företräda dig som ombud hos den som utför reparationen. 
Men det är du som är beställare hos verkstaden. Detta för att konsumenttjänstlagens 
bestämmelser avseende bland annat reklamation ska gälla för dig. Det är alltså upp till dig 
att godkänna eller reklamera utfört arbete.

Du ska alltid kontakta oss före reparation, bärgning och återanskaffning. Om så inte sker 
begränsas vår ersättningsskyldighet till vad det skulle ha kostat om du anlitat vår avtalade 
leverantör. 

Äganderätten till ersatt egendom

Vi övertar äganderätten till ersatt egendom och till ersatta delar om inget annat avtalats.
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Bärgning och hämtning

Om skada är ersättningsbar, betalar vi också nödvändig bärgning till närmaste verkstad 
som kan reparera.

Vid skada utomlands betalar vi också transport till närmaste verkstad i Sverige som kan 
reparera, om vi anser att sådan transport är nödvändig.

Efter stöld eller tillgrepp betalar vi dina skäliga kostnader för att hämta fordonet. Finns 
särskilda skäl kan vi hämta fordonet. Vi avgör om transport till fordonets hemort eller till 
annan ort ska ersättas.

Hur fordonet och utrustningen värderas

Kontantersättning grundas på fordonets eller utrustningens värde i allmänna handeln 
omedelbart före skadan, marknadsvärdet. 

Vid reparation ska om möjligt skadade delar bytas mot likvärdiga begagnade delar. 
Skadade plastdetaljer ska repareras om så är möjligt. 

Vid skada på och förlust av försäkrat föremål ska du kunna styrka såväl att du äger det 
förlorade föremålet samt vad det är värt och hur gammalt det är. Fabrikat, modell, ålder 
och ursprung av utrustning och tillbehör kan styrkas med exempelvis originalkvitto/
garantibevis. Kravet på sådant styrkande är större ju högre värde föremålet har. 

Avskrivningsregler för viss utrustning till fordonet

Egendom värderas till vad det kostar att köpa ny likvärdig egendom i sådant skick den hade 
omedelbart före skadetillfället, det vill säga marknadsvärde. Kan inte marknadsvärdet 
fastställas, exempelvis på grund av att egendomen saknas, tillämpas avdrag för ålder enligt 
schablonavdragen enligt nedan.

Ersättningstabell med avskrivning i procent

Föremål Ålder

<1 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år <

1. Personlig skyddsutrustning 0 0 0 30 40 50 60 70

2. Startbatteri 0 0 20 30 60 80 90 90
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Avskrivningsregler för däck

Skadade däck värderas till vad det kostar att köpa nya motsvarande däck med avdrag för 
ålder och bruk. Avdrag görs i förhållande till däckslitage.
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E. Premien för din försäkring
E.1 Hur din premie bestäms
Din premie bestäms av hur många mopeder du försäkrat, på ditt försäkringsbrev framgår 
vilken omfattning du valt samt hur många av dessa du ska bruka vid samma tillfälle.

Viktigt
Om du har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter när försäkringen tecknades gäller 
vad som sägs i Reglerna om nedsättning i avsnitt G.4 Begränsningar av vårt ansvar.

E.2 Lojalitetsprogram

Självriskreducering enligt vårt lojalitetsprogram 

Vårt lojalitetsprogram reducerar självrisken vid skada enligt nedan. 

Skadefri 1 år
Vagnskadesjälvrisken reduceras med 500 kronor.

Skadefri 2 år
Vagnskadesjälvrisken reduceras med 1 000 kronor.

Skadefri 3 och 4 år
Vagnskadesjälvrisken reduceras med 1 500 kronor.

Skadefri 5 år
Vagnskadesjälvrisken reduceras med 1 500 kronor. Trafiksjälvrisken reduceras med  
1 000 kronor.

Skadefri innebär att du inte skall ha utnyttjat någon försäkring vid skada hos oss under 
minst 1 år. 

Räddningsskada och skada där du är fri från vållande påverkar inte bedömningen om du 
har varit skadefri. Efter nyttjande av lojalitetsprogrammet nollställs all självriskreducering.

Du måste ha haft en vagnskadeförsäkring minst lika länge som du har varit skadefri, det vill 
säga har du varit skadefri i 4 år måste du samtidigt ha haft en vagnskadeförsäkring hos oss 
i minst 4 år för att kunna utnyttja avdraget.
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Självriskreduceringen gäller med avdrag från grundsjälvrisken för vagnskada och 
trafikskada. Om din grundsjälvrisk är reducerad framgår det av ditt försäkringsbrev.  Antal 
skadefria år finns registrerade i vårt försäkringssystem. Lojalitetsprogrammet nollställs 
efter 1 år om ingen gällande försäkring finns.

Lojalitetsbonusen kan bara utnyttjas när du följt skademomentets gällande 
aktsamhetskrav.
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F. Försäkringsregler
När vi skriver du och dig menar vi den som ingått avtal om försäkring med oss, det vill säga 
försäkringstagare. Med uttrycket försäkrad menar vi samtliga som försäkringen gäller för.

F.1 Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet
Försäkringsgivare för Bilsport & MC Specialförsäkring är Tryg Forsikring A/S genom  
Trygg-Hansa Försäkring filial. Danska Finanstilsynet är tillsynsmyndighet.

F.2 Avtalet 

Försäkringstid och ansvarstid

Försäkringstiden är den tid för vilken  försäkringsavtalet träffas. Försäkrings tiden framgår 
av försäkringsbrevet. Saknas utredning om när avtalet har träffats, ska det anses ha skett 
klockan 00.00 dagen efter den dag då vi tog emot ansökan om försäkring. Försäkring  
gäller till och med försäkringstidens sista dag.

Om försäkringen ska tecknas genom att du betalar premie eller om försäkringen i annat 
fall är giltig bara om premien betalas innan försäkringstiden börjar, inträder vårt ansvar 
klockan 00.00 dagen efter den dag då premien kommit oss tillhanda. Du anses ha betalt 
premien när du lämnat ett betalningsuppdrag avseende premie till en bank eller någon 
annan liknande betalningsförmedlare.

Vi ansvarar endast för skada genom händelse som inträffar under försäkringstiden om inte 
annat särskilt anges i försäkringsvillkoren. Om skada uppkommit successivt ansvarar vi 
endast för den del av skadan som uppkommit under försäkringstiden hos oss.

Förnyelse av försäkringen

Vid försäkringstidens utgång förnyas  försäkringen automatiskt, om inte annat framgår av 
avtalet eller omständigheterna. Förnyelse sker dock inte vid försäkringstidens utgång om  

• försäkringen har sagts upp att upphöra vid denna tidpunkt, eller 

• du har tecknat en motsvarande försäkring hos ett annat bolag. 

Har du inte meddelat oss att försäkringsbehovet upphört behåller vi den erlagda premien 
för den tid försäkringen efter förnyelsetidpunkten varit gällande.
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Din rätt att säga upp försäkringen

Vill du säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, får du göra uppsägningen när 
som helst dessförinnan. 

Du får säga upp försäkringen att upphöra före försäkringstidens utgång

• om vi väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt gällande lag eller enligt 
försäkrings avtalet 

• om försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon annan liknande omständighet

• om vi har ändrat försäkringsvillkoren under försäkringstiden 

• om försäkringen har förnyats enligt avsnittet Förnyelse av försäkring och du ännu inte  
betalat premie för den nya premieperioden 

• om det föreligger en ny omständighet av väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet

• i samband med totalskada. 

Uppsägningen får verkan dagen efter den dag då vi tog emot uppsägningen. Försäkringen 
kan också sägas upp med verkan från och med viss dag i framtiden. 

Om du, efter förnyelse enligt avsnittet Förnyelse av försäkring tecknar en motsvarande 
försäkring hos ett annat bolag utan att betala premie för den förnyade försäkringen, anses 
denna uppsagd med omedelbar verkan.

Vår rätt att säga upp försäkringen

Vi får säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång. Uppsägningen ska göras skriftligt 
och sändas till dig senast 1 månad innan försäkringstiden går ut. Den ska för att få verkan 
innehålla en förfrågan om du vill ha försäkringen förnyad. Begär du att försäkringen ska 
förnyas, gäller uppsägningen bara om det finns särskilda skäl att vägra försäkring med 
hänsyn till risken för framtida försäkringsfall, den befarade skadans omfattning, den avsedda 
försäkringens art eller någon annan omständighet. 

Vi får säga upp försäkringen att upphöra före försäkringstidens utgång, bara om du eller 
de försäkringen gäller för, grovt har åsidosatt sina förpliktelser mot oss eller om det annars 
finns synnerliga skäl. 

Uppsägningen ska göras skriftligen och med 14 dagars uppsägningstid, räknat från det  
att vi skickade den. Uppsägningen ska ske utan oskäligt dröjsmål från det att vi fick 
kännedom om det förhållande som den grundas på.
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Tvist om rätten att behålla en försäkring

Har vi vägrat att förnya försäkringen ska talan väckas inom 6 månader från det att vi avsänt 
meddelande om sitt beslut, uppgift om skälen för detta och upplysning om vad du ska göra 
för att få beslutet prövat. Väcks inte talan inom denna tid är rätten till att föra talan förlorad. 

Ändring av försäkringsvillkoren 

Vill vi ändra försäkringen i samband med en förnyelse ska bolaget skriftligen ange 
ändringen senast i samband med kravet på premie för den förnyade försäkringen. Den 
förnyade försäkringen gäller då för den tid och på de villkor som vi angivit.

På begäran från oss kan försäkringsvillkoren ändras under försäkringstiden om det finns 
synnerliga skäl för ändringen. För en sådan ändring gäller det som sägs om uppsägning i 
avsnittet Vår rätt att säga upp försäkringen.

F.3 Premie

Säsongsvarierad premie

Din premie är säsongsvarierad, vilket innebär att du betalar en större del av årespremien 
under sommarhalvåret och en mindre del under vinterhalvåret.

När ska premien betalas

Första premien för försäkringen ska betalas senast 14 dagar efter den dag då vi avsänt 
krav på premie till dig. Detta gäller inte om försäkringen ska tecknas genom att du betalar 
premien eller om försäkringen annars är giltig bara under förutsättning att premien 
betalas innan försäkringstiden börjar.

Premien för en senare premieperiod ska betalas senast 1 månad från den dag då  
vi avsände krav på premien till dig. Om premieperioden är högst 1 månad, ska premien 
betalas på periodens första dag. 

Uppsägning på grund av dröjsmål med premien

Betalas inte premien i rätt tid, får vi säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa 
betydelse. Uppsägningen ska sändas till dig.
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Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då den avsändes, om inte premien 
betalas inom denna frist. Uppsägningen ska innehålla en uppgift om detta. Saknas denna 
uppgift, får uppsägningen ingen verkan. Gör du sannolikt att uppsägningen har försenats 
eller inte kommit fram på grund av omständigheter som du inte har kunnat råda över, får 
uppsägningen verkan tidigast en vecka efter den dag då den kom fram. En uppsägning på 
grund av dröjsmål med premien får verkan senast 3 månader efter den dag då vi avsände den.

Om du inte har kunnat betala premien i rätt tid på grund av svår sjukdom, 
frihetsberövande, utebliven pension eller utebliven lön från din huvudsakliga anställning 
eller liknande hinder, får uppsägningen verkan tidigast 1 vecka efter det att hindret fallit 
bort och senast 3 månader efter fristens utgång.

Premiebetalning efter försäkring upphört

Om du betalar premien efter det att försäkringen upphört enligt avsnittet Uppsägning 
på grund av dröjsmål med premien, anses detta som en begäran om en ny försäkring 
på samma villkor från och med dagen efter då premien betalades. Vill vi inte meddela 
försäkring enligt din begäran, ska en underrättelse om detta sändas till dig inom 14 dagar 
från den dag då premien betalades. Annars anses en ny försäkring ha tecknats i enlighet 
med din begäran.

Tilläggspremie

Höjs den avtalade premien under försäkringstiden, ska tilläggspremien betalas senast 14 
dagar från den dag då vi avsände ett krav på tilläggspremien till dig.

Om en tilläggspremie inte betalas i rätt tid, får vi räkna om försäkringstiden för den 
ändrade försäkringen med hänsyn till den premie som har betalats. En sådan ändring får 
verkan tidigast 14 dagar efter det att en underrättelse om omräkningen har skickats till dig.  

Betalning genom betalningsförmedlare

Du anses ha betalat premien när du lämnat ett betalningsuppdrag avseende premien till 
bank eller någon annan liknande betalningsförmedlare.

Återbetalning av premie

Upphör försäkringen i förtid har vi bara rätt till den premie som skulle ha betalats om avtal 
hade slutits för den tid under vilket bolaget har varit ansvarigt. Har högre premie betalats, 
ska vi betala tillbaka det överskjutande beloppet. Är försäkringsavtalet ogiltigt enlig 4 kap. 
2§ första stycket försäkringsavtalslagen (2005:104), får vi ändå behålla betald premie för 
förfluten tid.
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Administrativa avgifter

Vi tar ut en avgift för att skicka påminnelsefaktura om inte premien betalas i rätt tid. 

Särskild bestämmelse för trafik-, halv- och helförsäkringspremie 

Vi har rätt att till Trafikförsäkringsföreningen överlåta fordran avseende obetald premie för 
trafikförsäkring och halv- och helförsäkring.

F.4 Begränsningar av vårt ansvar
I detta försäkringsavtal avses med aktsamhetskrav detsamma som i försäkringsavtals-
lagen (2005:104) benämns som säkerhetsföreskrift.

Upplysningsplikt – konsument

Du är skyldig att på vår begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om 
försäkring ska meddelas. Detsamma gäller om du begär att få försäkringen utvidgad eller 
förnyad. Du ska ge riktiga och fullständiga svar på våra frågor.

Om du inser att vi tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av 
uppenbar betydelse för riskbedömningen, är du skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta  
uppgifterna.

Om du vid fullgörandet av din upplysningsplikt har förfarit svikligt eller i strid mot 
tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt vad som sägs i lagen (1915:218) om avtal 
och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och vi är fria från ansvar för 
försäkringsfall som inträffar därefter.

Har du annars uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt din upplysningsplikt, kan 
ersättningen sättas ned i fråga om varje försäkrad efter vad som är skäligt med hänsyn 
till den betydelse förhållandet skulle ha haft för vår bedömning av risken, det uppsåt eller 
den oaktsamhet som har förekommit och övriga omständigheter. Se vidare avsnittet 
Nedsättning av försäkringsersättningen.

Trafikskadeersättningen får inte sättas ned även om du vid försäkringens tecknande  
lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter som lett till för låg premie. Vi har dock rätt att  
erhålla rätt premie för risken.

40 | F – Försäkringsregler



P04415_2302

Upplysningsplikt – näringsidkare  

Försäkringstagaren är skyldig att på Bilsport & MC Specialförsäkrings begäran 
lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkring skall meddelas. 
Detsamma gäller om försäkringstagaren begär att få försäkringen utvidgad eller 
förnyad. Försäkringstagaren skall ge riktiga och fullständiga svar på Bilsport & MC 
Specialförsäkrings frågor.

Om försäkringstagaren inser att Bilsport & MC Specialförsäkring tidigare har fått oriktiga 
eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen, 
är han skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.

Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysningsplikt har förfarit svikligt eller 
i strid mot tro och heder, är avtalet ogiltigt enligt vad som sägs i lagen (1915:218) om 
avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och Bilsport & MC 
Specialförsäkring är fritt från ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter. 

Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt sin 
upplysningsplikt och kan Bilsport & MC Specialförsäkring visa att vi inte skulle 
ha meddelat försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts, är Bilsport & MC 
Specialförsäkring fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Kan Bilsport & MC 
Specialförsäkring visa att det skulle ha meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt 
på andra villkor än som avtalats, är vårt ansvar begränsat till vad som svarar mot den 
premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Har Bilsport & MC Specialförsäkring inte 
tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats, skall ansvaret anpassas efter detta. 
I försäkringsvillkoren kan föreskrivas att Bilsport & MC Specialförsäkring i stället för vad 
som sägs i andra och tredje meningarna ansvarar bara i den utsträckning som det visas att 
det oriktigt uppgivna förhållandet varit utan betydelse för försäkringsfallets inträffande 
eller för skadans omfattning.

Ansvaret kan inte falla bort eller begränsas enligt andra stycket, om Bilsport & MC 
Specialförsäkring när upplysningsplikten eftersattes insåg eller borde ha insett att 
lämnade uppgifter var oriktiga eller ofullständiga. Detsamma gäller om de oriktiga eller 
ofullständiga upplysningarna saknade eller senare har upphört att ha betydelse för 
avtalets innehåll.

Riskökning

Du är skyldig att utan oskäligt dröjsmål anmäla till oss samtliga ändrade förhållande som 
är av väsentlig betydelse för riskens bedömning.
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Om du försummar att anmäla en sådan riskökning kan ersättningen från försäkringen  
sättas ned på samma sätt som vid brott mot upplysningsplikten.

Trafikskadeersättningen får inte sättas ned även om du vid försäkringens tecknande  
lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter som lett till för låg premie. Vi har dock rätt att 
få rätt premie för risken. 

Framkallande av försäkringsfallet

Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, lämnas inte ersättning 
från försäkringen såvitt angår denne. Detsamma gäller i den mån den försäkrade 
uppsåtligen har förvärrat följderna av ett försäkringsfall.

Har den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat försäkringsfall eller förvärrat 
dess följder, kan ersättningen sättas ned såvitt angår denne efter vad som är skäligt med 
hänsyn till dennes förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om den 
försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta 
innebär en betydande risk för att skadan skulle inträffa. 

Då skadan framkallats genom vårdslöshet som inte är grov i samband med brott mot ett 
aktsamhetskrav eller säkerhetsföreskrift i försäkringsvillkoren, har vi rätt att sätta ned  
försäkringsersättningen med ett skäligt belopp. 

Se vidare avsnittet Nedsättning av försäkringsersättningen. För nedsättning av 
trafikskadeersättning gäller reglerna i trafikskadelagen (1975:1410).

Om du inte följt aktsamhetskraven – konsument

Har den försäkrade inte följt aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrift i försäkringsavtalet eller 
en författning som villkoret hänvisar till, kan försäkringsersättningen, såvitt angår denne, 
sättas ned med ett skäligt belopp. Nedsättning sker efter vad som är skäligt med hänsyn till 
förhållandets samband med den inträffade skadan. 

Se vidare avsnittet Nedsättning av försäkringsersättningen.

Om du inte följt säkerhetsföreskrifterna – näringsidkare

Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att följa en säkerhetsföreskrift som 
framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning som villkoren hänvisar till, betalas 
ersättning från försäkringen endast i den utsträckningen skadan får antas ha inträffat även 
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om föreskriften iakttagits. Med den försäkrade likställs annan som har haft att tillse att  
föreskriften följdes.

För nedsättning av trafikskadeersättning gäller reglerna i trafikskadelagen (1975:1410).

Den försäkrades räddningsplikt 

När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, ska den  
försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan och, om någon 
annan är ersättningsskyldig, för att bevara den rätt vi kan ha mot denne.

Har den försäkrade uppsåtligen åsidosatt sina skyldigheter enligt första stycket, kan  
ersättningen sättas ned såvitt angår denne efter vad som är skäligt med hänsyn till dennes 
förhållanden och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om den försäkrade har  
åsidosatt sina skyldigheter med vetskap om att det innebär en betydande risk för 
att skadan skulle inträffa eller annars genom grov vårdslöshet.  Se vidare avsnittet 
Nedsättning av försäkringsersättningen.

De anvisningar som vi lämnat ska följas. Vi ersätter försvarliga kostnader som du har till 
följd av åtgärder som avses i första stycket. Försvarliga räddningskostnader ersätts även 
om högsta försäkringsbeloppet enligt villkoren överskrids. 

Försummelse att anmäla försäkringsfall med mera

Om den ersättningsberättigade underlåter att anmäla ett försäkringsfall utan oskäligt 
dröjsmål, eller åsidosätter sin skyldighet att medverka i skadeutredningen och 
försummelsen leder till skada för oss, kan försäkringsersättningen sättas ned med ett efter 
omständigheterna skäligt belopp. Om den försäkrade vid ansvarsförsäkring har gjort sig 
skyldig till sådan försummelse som sägs i första meningen, har vi i stället rätt att från den 
försäkrade återkräva en skälig del av vad bolaget har utgivit till den skadelidande. Se vidare 
avsnittet Nedsättning av försäkringsersättningen. 

Oriktiga uppgifter under skaderegleringen

Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning av oss efter ett försäkringsfall 
uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har uppgivit, förtigit eller dolt något av 
betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning 
som annars skulle ha betalats till denne sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn 
till omständigheterna. Nedsättningen kan i allvarligare fall leda till att du eller annan som 
begär ersättning från oss blir helt utan ersättning.

Se vidare avsnittet Nedsättning av försäkringsersättningen.
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Nedsättning av försäkringsersättningen

Har den försäkrade åsidosatt sina förpliktelser enligt försäkringsavtalet minskas 
försäkringsersättningen med ett skäligt avdrag. I vilken mån nedsättning ska ske avgörs 
efter vad som är skäligt med hänsyn till samtliga föreliggande omständigheter. Av 
betydelse är om åsidosättandet skett med uppsåt eller i annat fall graden av oaktsamhet. 
Hänsyn tas till om det föreligger förmildrande omständigheter eller om nedsättningen 
skulle bli oskäligt stor. Vid allvarliga brott mot dina förpliktelser kan ersättningen helt falla 
bort. 

Vid nedsättning tas även hänsyn till hur länge förpliktelsen åsidosatts, om egendomen är 
stöldbegärlig, egendomens värde, placering och exponering samt om händelsen inträffat i 
tätort, storstad eller på landsbygd.

Identifikation med den försäkrade – konsument

Med ditt handlande likställs handlande av den som med ditt samtycke har tillsyn över den 
försäkrade egendomen i fall som framgår av avsnitten Framkallande av försäkringsfall, 
Om du inte följt aktsamhetskraven, Din räddningsplikt, Försummelse att anmäla 
försäkringsfall , Oriktiga uppgifter under skaderegleringen eller i övrigt vid åsidosättande 
av aktsamhetskrav i villkoren.

Identifikation med den försäkrade – näringsidkare

Med den försäkrades handlande likställs, i fall som framgår av  Framkallande av 
försäkringsfall och  Den försäkrades räddningsplikt, den som med den försäkrades 
samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen. Med den försäkrade likställs annan 
som har haft att tillse att föreskriften följdes.

Undantag från bestämmelserna om begränsning av vårt ansvar

Ersättning får inte sättas ned på grund av

• ringa oaktsamhet

• handlande av någon som var allvarligt psykiskt störd (se 30 kap. 6§ brottsbalken) eller 
som var under 12 år, eller

• handlande som avsåg att förebygga skada på person eller egendom i sådant nödläge att 
handlandet var försvarligt.
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Vid ansvarsförsäkring tillämpas inte bestämmelserna om nedsättning av ersättning för 
skada som orsakats eller förvärrats genom grov vårdslöshet eller om aktsamhetskraven 
inte följts eller vid brott mot räddningsplikt i förhållande till den skadelidande. Om den 
försäkrade inte enligt någon författning är skyldig att ha någon ansvarsförsäkring som 
omfattar skada, är vi skyldiga att lämna ersättning bara i den utsträckning denna inte kan 
utges av dig. 

F.5 Reglering av skada

Anmälan och ersättningskrav

Skada ska anmälas till oss utan dröjsmål. Dessutom ska den som gör anspråk på 
försäkringsersättning 

• vid stöld och inbrott, uppsåtlig skadegörelse eller rån, göra polisanmälan

• vid skada som inträffat under transport, anmäla skadan till transportföretaget

• lämna specificerat krav på ersättning

• i skälig omfattning styrka innehav och värde av stulen egendom 

• om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa oss om detta 

• på begäran från oss lämna  upplysningar och tillhandahålla veri fikationer, bevis,  
läkarintyg och andra handlingar som bolaget behöver för att reglera skadan

•   på begäran från oss medverka i polisens utredning av ärendet 

• på begäran sammanträffa med vår personal eller uppdragstagare som bolaget anlitat 
och

• i övrigt följa angivna aktsamhetskrav i villkoren. 

Preklusion för näringsidkare 

Bilsport & MC Specialförsäkring får skriftligen förelägga den försäkrade att väcka talan 
inom en kortare tid än vad som anges under G.6 Preskription av rätt till ersättning. Fristen 
får inte vara kortare än ett år från det att den försäkrade har fått del av föreläggandet.

Den som har fordran på grund av försäkringen förlorar sin rätt om han inte framställer sitt 
anspråk till Bilsport & MC Specialförsäkring inom ett år från tidpunkten när det förhållande 
som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskyddet inträdde.
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Övergångsbestämmelser
Äldre bestämmelser avseende Preklusion gäller för försäkringsavtal som har ingåtts före 
den 1 januari 2015 och inte förnyats därefter (äldre försäkringar), om inte annat följer av 
stycket nedanför.

Bestämmelserna i G.5 i detta villkor avseende Preklusion, tillämpas även på äldre 
försäkringar, om det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till 
försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd inträder efter den 1 januari 2015.

Besiktning

Den som begär ersättning är skyldig att medverka till besiktning som vi vill utföra på 
exempelvis skadeplatsen, annan plats eller av fordon.

Reparation

Reparation får ske endast efter vårt godkännande. Beträffande valet av reparatör, 
reparationsmetod och material ska våra anvisningar följas. Skadade föremål ska behållas, 
om inte vi medger annat. 

Det åligger dig såsom ägare av fordonet att efter vårt medgivande beställa reparation samt 
godkänna eller reklamera utfört arbete.

I brådskande fall får sådan reparation utföras som är nödvändig för att färden med 
fordonet ska kunna fortsättas. En förutsättning för detta är att reparation sker efter samråd 
med oss. Lämnade anvisningar ska följas.

Du ska som ägare av den försäkrade egendomen efter vårt medgivande beställa reparation 
samt godkänna eller reklamera denna.

Påföljd

Åsidosätter den försäkrade åligganden enligt avsnitten; Anmälan och ersättningskrav, 
Besiktning och Reparation kan ersättningen minskas eller falla bort. 

Se vidare avsnitten Försummelse att anmäla försäkringsfall med mera, Oriktiga uppgifter 
under skaderegleringen.

Tiden för utbetalning av försäkringsersättning

Vi ska betala ersättning senast 30 dagar efter det att du gjort vad som angetts i avsnitten 
Anmälan och ersättningskrav, Besiktning och Reparation. När det gäller egendom som 
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repareras eller återanskaffas ska vi betala försäkringsersättning senast 1 månad efter det 
att du visat att egendomen reparerats eller återanskaffats.

Vi ska betala ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635), om inte betalning sker i tid. Under 
polisutredning eller värdering enligt avsnittet Om det blir tvist om värdet på försäkrad 
egendom, betalar vi endast den ränta som motsvarar Riksbankens vid varje tid gällande 
referensränta. Ränta betalas inte om beloppet är mindre än 100 kronor.

Om den som begär ersättning uppenbarligen har rätt till åtminstone visst belopp, betalar 
vi detta i avräkning på den slutliga ersättningen.

Trafikskadeersättning ska utbetalas enligt reglerna i trafikskadelagen (1975:1410).

Dubbelförsäkring

Om samma intresse försäkrats mot samma risk hos flera bolag, är varje bolag ansvarigt 
mot den försäkrade som om det bolaget ensamt hade meddelat försäkring.

Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning sammanlagt från bolagen än 
vad som svarar mot skadan. Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas 
ansvaret mellan bolagen efter förhållandet mellan ansvarsbeloppen.

Underförsäkring

Försäkringsbeloppet ska motsvara värdet av försäkrad egendom eller annat 
försäkrat intresse enligt villkorens ersättnings- och värderingsregler. Understiger 
försäkringsbeloppet i betydande mån detta värde, kan ersättningen från försäkringen sättas 
ned i förhållande till underförsäkringen.

F.6 Preskription av rätt till ersättning
1. Försäkringsersättning
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan 
inom 10 år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till 
sådant skydd inträdde. 

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom 
den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det 
att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. 

Vid återkrav mellan försäkringsbolag är fristen att väcka talan alltid minst 1 år från den 
betalning som grundar återkravet.
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Om en talefrist eller preskriptionstid löper vid den tidpunkt då ett förfarande vid en 
nämnd för alternativ tvistlösning inleddes, löper fristen tidigast ut en månad efter avslutat 
förfarande i nämnden.

Om talan inte väcks enligt denna paragraf, går rätten till försäkringsskydd förlorad. 

Äldre bestämmelser avseende preskription, gäller för försäkringsavtal som har ingåtts före 
den 1 januari 2015 och inte förnyats därefter (äldre försäkringar), om inte annat följer av 
stycket nedanför. 

Bestämmelserna i detta villkor avseende preskription, tillämpas även på äldre försäkringar, 
om det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsersättning eller 
annat försäkringsskydd inträder efter den 1 januari 2015.

2. Trafikskadeersättning
Den som vill har ersättning enligt denna lag måste väcka talan inom 10 år från 
skadehändelsen. Om den skadelidande begär omprövning enligt 5 kap. 5§ 
skadeståndslagen (1972:207), får talan dock väckas inom 3 år från tidpunkten när det 
förhållande som ligger till grund för omprövningsyrkandet inträdde. 

Om den som vill ha ersättning har anmält skadan till försäkringsgivaren inom den tid 
som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att 
försäkrings givaren har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till anspråket. 

I övrigt gäller vad som framgår av försäkringsvillkoren och försäkringsavtalslagen 
(2005:104) och Trafikskadelagen (1975:1410).

Övergångsbestämmelser
Äldre bestämmelser avseende Preskription Trafikskadeersättning, gäller för en fordran 
som beror på en skada, om skadehändelsen har inträffat före ikraftträdandet den 1 januari 
2015.

Bestämmelserna i G.6 p 2. i detta villkor avseende Preskription Trafikskadeersättning 
tillämpas även på äldre fordringar som inte beror på en skada om avtalet om 
trafikförsäkring har ingåtts före ikraftträdandet och inte förnyats därefter.

F.7 Regler i särskilda fall

Leverantörsgaranti 

Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt garanti 
eller liknande avtal. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att den som gjort 
åtagandet inte kan fullgöra detta.
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Krigsskador

I Sverige
Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, 
inbördeskrig, revolution eller uppror. 

Utanför Sverige
Försäkringen lämnar ersättning under förutsättning att skada inträffat genom krig eller 
andra ovan nämnda oroligheter inom 3 månader räknat från oroligheternas utbrott och 
att fordonet fanns i det drabbade området före utbrottet och oavbrutet fram till den dag då 
skadan inträffade. En annan förutsättning är att den försäkrade inte deltagit i händelserna 
eller tagit befattning därmed som rapportör eller dylikt och inte heller låtit någon annan 
använda fordonet för sådana ändamål. 

Under samma förutsättningar betalar vi, genom bärgningsförsäkringen, nödvändiga 
merutgifter för hemresa. Genom stöld och inbrottsförsäkringen, förlust av fordonet på 
grund av att det konfiskerats eller lämnats kvar vid evakuering.

Vid skada där trafikskadelagen är tillämplig gäller trafikförsäkringen. 

Dammbrott

Med ändring av vad som anges i försäkringsvillkoren angående försäkrad egendom, 
försäkrade skadehändelser eller i övrigt angående försäkringens omfattning eller giltighet 
gäller försäkringen inte i något fall för skada, förlust, anspråk eller krav vars uppkomst 
eller omfattning direkt eller indirekt orsakas av eller står i samband med brott i damm. 
Med damm avses i detta sammanhang naturlig eller konstruerad uppdämning av vatten. 
Undantaget i första stycket avser inte avsnittet Rättsskydd.

Trafikskadeersättning ska utbetalas enligt reglerna i trafikskadelagen (1975:1410).

Terrorhandling 

Med ändring av vad som anges i försäkringsvillkoren angående försäkrad egendom, 
försäkrade händelser eller i övrigt angående försäkringens omfattning eller giltighet, gäller 
försäkringen inte för skada som orsakats av eller står i samband med eller annars är en 
följd av spridning eller användning av biologiska eller kemiska ämnen eller kärnämnen, 
kärnavfall eller andra ämnen med skadlig strålning i samband med eller i följd av 
terrorhandling.
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Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås 
eller där skadan uppstår och som framstår att vara utförd i syfte att

• allvarligt skrämma befolkningen

• otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra  
en viss åtgärd eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska,  
konstitutionella, och ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en inter- 
nationell organisation.

Atomskador

Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid skadestånds skyldighet, om skadan 
direkt eller  indirekt orsakats av atomkärnprocess.

Force Majeure

Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, 
reparationsåtgärder eller betalning av ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande 
händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndighetsåtgärd, strejk, 
lockout, blockad eller  liknande händelse.

Om det blir tvist om värdet på försäkrad egendom

Vid tvist om värdet på skadad egendom ska på begäran av någon av parterna en 
värderingsman uttala sig om värdet. Värderingsmannen ska vara förordnad av svensk 
handelskammare om inte parterna enats om annat.

Värderingsmannen ska tillämpa villkorens värderingsregler. Parterna får lägga fram egen 
utredning och lämna egna synpunkter. I sitt utlåtande ska  värderingsmannen ange hur han 
beräknat skadans värde. Han ska lämna sitt utlåtande inom tre månader sedan han blivit 
utsedd.

Av ersättningen till värderingsmannen ska du betala 1 500 kronor. Om skadan genom 
värderingsmannens utlåtande värderas till högre belopp än det som vi erbjudit, betalar 
dock bolaget hela kostnaden.

Regressrätt

Vi inträder i den försäkrades rätt till skadestånd med anledning av skadan, i den mån den 
omfattas av försäkringen och har ersatts av bolaget. 
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Regress ska inte ske mot den som framför det försäkrade fordonet i trafik och då orsakar 
skada av våda eller genom enkel vårdslöshet. Denna begränsning gäller inte regress mot 
den som är ansvarig för skada som ersätts genom stöld och inbrottsförsäkringen eller 
orsakas i samband med rattfylleri.

I samma utsträckning som vi har betalat ersättning från trafikförsäkring, har vi enligt 
trafikskadelagen (1975:1410) rätt att kräva tillbaka ersättning av den som vållat skadan 
med uppsåt eller genom grov vårdslöshet eller vårdslöshet i förening med rattfylleri. 
Dessutom kan vi enligt trafikskadelagen framställa återkrav mot innehavare av järnväg 
eller spårväg, samt mot den som är ansvarig för skada enligt lagen om produktansvar.

Den försäkrade får inte träffa avtal med den som är ansvarig för skadan som innebär att vår 
regressrätt inskränks. Om det sker har vi rätt att kräva tillbaka det belopp, som motsvarar 
inskränkningen, av dig.

Överlåtelse av fordran

I samma utsträckning som vi har utbetalt ersättning övertar bolaget den försäkrades rätt att 
kräva ersättning från den som är ansvarig eller i annat fall betalningsskyldig för skadan. 

Äganderätt till ersatt egendom

Vi övertar äganderätten till ersatt egendom om inget annat avtalats.

Tredje mans rätt enligt försäkringsavtalet

Försäkringen gäller till förmån för dig och annan som omfattas av försäkringen. För 
trafikskadeersättning gäller reglerna i trafikskadelagen (1975:1410).

Tillämplig lag 

För försäkringsavtalet gäller svensk lag. De viktigaste bestämmelserna finns i försäkrings- 
avtalslagen (2005:104) och trafikskadelagen (1975:1410). Tvist med anledning av 
försäkringsavtalet ska handläggas vid svensk domstol och med tillämpning av svensk lag.

Sanktionsklausul

Tryg Forsikring A/S eller Trygg-Hansa Försäkring filial skall inte vara skyldigt att lämna 
försäkringsskydd och inte vara skyldigt att betala en skada eller tillhandahålla en förmån i 
den utsträckning tillhandahållandet av ett sådant försäkringsskydd, betalning av en sådan 
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skada eller tillhandahållandet av en sådan förmån skulle exponera Tryg Forsikring A/S eller 
Trygg-Hansa Försäkring filial för och/eller innebära att Tryg Forsikring A/S eller  
Trygg-Hansa Försäkring filial bryter mot någon sanktion, förbud eller restriktion utfärdad 
av Förenta Nationerna (FN), Europeiska Unionen (EU), Storbritannien eller USA.

F.8 Gemensamt skaderegister (GSR)
Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skade  anmälningsregister 
(GSR) registrera anmälda skador i anledning av denna försäkring.
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G. Om du inte tycker som vi
G.1 Vad du gör om du inte tycker som vi
Vänd dig först till den skadereglerare som har hand om ärendet. Ett samtal kan ge 
kompletterande upplysningar och eventuella missförstånd kan klaras upp. Tycker du 
inte att du fått upprättelse, vänd dig då till skadereglerarens närmaste chef. Om du 
efter förnyad kontakt med oss ändå inte är nöjd finns följande möjligheter att få ärendet 
omprövat.

Försäkringsnämnden för Trygg-Hansa

Försäkringsnämnden är en från bolaget fristående och opartisk instans som kan 
överpröva beslut som fattats av bolaget. I nämnden är ordföranden domare eller annan 
framstående jurist och endast sekreteraren är från Trygg-Hansa. Nämnden prövar inte alla 
typer av tvister, exempelvis ärenden som rör medicinska frågor och ärr, eller där nämnden 
anser att muntlig bevisning behövs. Nämnden prövar inte heller ärenden där anspråket 
är lägre än 1 000 kronor, eller högre än 1 miljon kronor.  Nämndens beslut är bindande för 
Trygg-Hansa.

Mer information kring nämnden och hur du gör en anmälan hittar du på vår hemsida  
www.bilsportmc.se. Din begäran om prövning måste inkomma senast sex månader efter 
det att vi har meddelat slutligt beslut.

Försäkringsnämnden 
106 26 Stockholm 
forsakringsnamnden@trygghansa.se

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)

ARN är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Det är 
konsumenten som gör anmälan.  Anmälan till ARN ska ha kommit in senast ett år efter det 
att konsumenten reklamerat till försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget yttrar sig sedan 
över anmälan. Nämnden rekommenderar en lösning av tvisten.

Allmänna reklamationsnämnden, 
Box 174, 101 23 Stockholm,   
www.arn.se, arn@arn.se,  
tel 08-508 860 00 
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Trafikskadenämnden (TSN)

Om du råkat ut för en personskada i trafiken kan du ha rätt till ekonomisk ersättning i form 
av trafikskadeersättning.

Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsbolagen. Nämnden finns till för att den 
som skadats ska få en rättvis och skälig ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis.  
Vissa ersättningsfrågor är obligatoriska att pröva i nämnden.

I andra frågor där du inte är nöjd med bolagets slutliga beslut kan du ansöka om tvist- 
lösning hos Trafikskadenämnden. Mer information finns på nämndens hemsida  
www.trafikskadenamnden.se.

Nämnden för Rättsskyddsfrågor (FNR)

FNR är en nämnd för alternativ tvistlösning vid tvister rörande rättsskyddsförsäkring 
samt trafikförsäkring vid åtagande om juridiskt biträde vid reglering av personskada.  
Anmälan till FNR ska göras senast 12 månader från det att klagomålet lämnades in till 
försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget yttrar sig över anmälan och därefter lämnar FNR 
ett rådgivande yttrande.

Svensk Försäkrings Nämnder, 
Nämnden för Rättsskyddsfrågor, 
Box 24067, 104 50 Stockholm 
www.forsakringsnamnder.se

Allmän Domstol

Oavsett om nämndprövning skett eller inte kan kunden i de flesta fall ta upp tvisten till 
rättslig prövning i allmän domstol. Beträffande tvister om skadans värde gäller speciella 
regler,  se vidare i avsnittet G, Försäkringsregler, Om det blir tvist.

Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av

Konsumenternas försäkringsbyrå 
Box 24215, 104 51 Stockholm 
www.konsumenternasforsakringsbyra.se
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H. Ordlista
Med denna kortfattade försäkringsordlista vill vi på ett enkelt sätt försöka beskriva några 
av våra vanligaste försäkringstermer. Ordlistan gör inte anspråk på att var absolut exakt, 
men vi hoppas att den ändå ska vara till hjälp för dig.

Annullation 
Åtgärd för att få försäkringen att upphöra.

Ansvarstid 
Med ansvarstid menas den längsta tid, exklusive karens, under vilken ersättning kan 
lämnas för ett och samma skadefall.

Avbrottsersättning 
Ersättning för att fordonet inte kan brukas.

Avi, avisering 
Meddelande om vad och när du ska betala.

Avställningsförsäkring
Försäkring för fordon som inte används i trafik som kan omfatta brand, stöld, glas,  
rätts skydd och vagnskada. Också kallad ”garageförsäkring”.

Bedrägeri
Någon skaffar sig fördelar genom att med felaktiga uppgifter förmå någon att handla på ett 
sätt som innebär skada för denne.

Familj
Med familj menar vi make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, barn och syskon 
som bor på samma adress.

Fast monterad utrustning
Utrustning som är fastsatt med bult, skruv, svetsning eller liknande så att det krävs verktyg 
för att ta bort den.

Förskingring
När egendom överlämnas till annan person med förutsättning att egendomen ska 
lämnas tillbaka, och denne i stället behåller, säljer eller ger bort den. Det är till exempel 
förskingring om en säljare låter en person provköra en moped och denne försvinner med 
mopeden.

Försäkrad
Den eller de personer som försäkringen gäller för enligt försäkringsavtalet.
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Försäkrad egendom
Det fordon som anges i försäkringsbrevet/avtalet, och utrustning som kan anses vara 
normal för ett fordon av samma slag, fabrikat och användningssätt som det försäkrade.

Försäkringsbelopp
Försäkringssumma som anger det högsta belopp som kan ersättas.

Försäkringsbrev och försäkringsvillkor
Skriftliga handlingar som du får från oss. Dessa innehåller detaljerade bestämmelser om 
försäkringen och utgör tillsammans det avtal som gäller mellan dig och oss.

Försäkringstagare
Den person som har träffat avtal om försäkring med oss.

Försäkringstagarens eget lagliga intresse
Försäkringen ersätter skadad eller stulen egendom som omfattas av försäkringen, tillhörig 
försäkringstagaren där användandet eller innehavet inte strider mot gällande lagstiftning. 
Till exempel ersätts inte radarvarnare eller stöldgods som inte varit föremål för god 
trosförvärv.

Grönt kort
Internationellt försäkringsbevis.

Hemort
Den plats där man har sin stadigvarande bostad och är mantalsskriven.

I arbete
Förvärvsarbete eller motsvarande sysselsättning, exempelvis studier.

Karens
Med karens menas att ersättning inte lämnas för avbrott under viss tid från den tidpunkt 
egendomsskadan inträffade.

Marknadsvärde
Vad det i allmänna handeln kostar att köpa likvärdig egendom i sådant skick den hade 
omedelbart före skadetillfället.

Nedsättningsregler
Minskning av försäkringsersättningen därför att du till exempel inte följt villkorens  
aktsamhetskrav/säkerhetsföreskrifter eller lämnat oriktiga uppgifter.
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Olovligt brukande
Någon som utan lov använder annans egendom och därigenom orsakar ägaren skada, 
förlust eller annan olägenhet.

Olovligt förfogande
Någon innehar annans egendom eller egendom som annan har rättigheter i (till exempel 
egendom som köpts på avbetalning) och säljer den utan lov eller på annat sätt disponerar 
över egendomen så att ägaren eller den som har rättigheter i egendomen går miste om 
sina rättigheter.

Olycksfall
Kroppsskada som drabbat den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, ett 
utifrån kommande våld mot kroppen och drabbar förare/passagerare till följd av trafik med 
försäkrat fordon.

Preklusion
Inom den tid som man måste ställa sin fordran på ersättning för att rätten till ersättning 
inte skall gå förlorad.

Premie
Din kostnad för en försäkring för en viss tid.

Preskription
När rätten att kräva ersättning upphört, normalt efter 3 år.

Prisbasbelopp
Värdesäkrat penningbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring.

Regressrätt
Om vi betalat ersättning till dig kan vi under vissa förhållanden återkräva samma belopp 
eller del därav av från skadevållaren.

Restvärde
Värdet av ett skadat föremål omedelbart efter skadehändelsen.

Självrisk
Ett i förväg fastställt belopp som du ska betala vid varje skada.
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Skadereglering
Den utredning vi gör efter en skada som underlag för att fastställa

• om du har rätt till skadeersättning

• storleken av skadeersättning, samt

• utbetalning av skadeersättning.

Stilleståndsersättning
Trafikskadeersättning (skadestånd) som avser att täcka den kostnad som uppkommit för 
motparten i samband med trafikskada då fordonet inte kunnat användas.

Stöld
Någon tar annans egendom utan lov och behåller, säljer eller ger bort den.

Tillgrepp av fortskaffningsmedel
Någon tar utan lov ett motorfordon som tillhör annan, men utan avsikt att behålla eller 
sälja det.

Tilläggspremie
Den kostnad du betalar om till exempel en försäkringsomfattning ska utökas.

Värdehandlingar
Med värdehandlingar avses biljetter, kuponger, checkar och kontokort.
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Vi finns här för dig
Kontakta oss gärna 

0470-201 25
info@bilsportmc.se

Besök oss på
bilsportmc.se


