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Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma försäkringen så att den
passar just ert bussåkeris försäkringsbehov. Med halvförsäkring får ni
utöver trafikförsäkring skydd vid brand, stöld och glas. Med helförsäkring får ni ett komplett skydd för fordon, förare och passagerare.
Detta är en sammanfattning över vad som ingår i
försäkringen. De fullständiga villkoren finner du på vår
hemsida www.modernaforsakringar.se/foretagindustri
Försäkringslösningen är flexibel så att den enkelt kan
anpassas till verksamhetens behov. Den obligatoriska
trafikförsäkringen utgör alltid grunden i försäkringsskyddet.
Med halvförsäkring ingår utöver trafik-försäkring skydd
vid brand, stöld, glas mm. Helförsäkring innebär ett
komplett skydd för ditt fordon. Avbrott, förarförsäkring och
egendomsförsäkring för verksamheten (kontor, garage)
är exempel på tilläggs-försäkringar som kan läggas till
försäkringsskyddet.
Det är av stor vikt att försäkringstagaren tar del av den
information som är kopplad till försäkringsskyddet. Vi vill
särskilt fästa uppmärksamhet på de säkerhetsföreskrifter
som gäller. Det är viktigt att försäkringstagaren följer
myndigheters eller fabrikantens anvisningar. Om inte
säkerhetsföreskrifterna följs kan ersättningen sättas ner eller
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i allvarliga fall, helt utebli. Dessa föreskrifter återfinns dels i
Allmänna avtalsbestämmelser som gäller generellt för våra
företagsförsäkringar och dels i försäkringsvillkoret under
avsnitten för brand, stöld, mm.

Trafikförsäkring
Det är ett lagstadgat krav att fordon som är
trafikförsäkringspliktigt och inte är avställt, ska ha en
trafikförsäkring. Försäkringen ersätter personskador och
vissa egendomsskador enligt reglerna i Trafikskadelagen.
Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så
kallade Gröna kort-systemet.
Trafikskadelagen ger alla trafikanter, som skadas i trafiken,
rätt till ersättning från trafikförsäkringen. Ersättning lämnas
oavsett om den skadelidande varit vållande till olyckan eller
inte. Även fotgängare och cyklister som skadas i trafiken
av ett motorfordon har rätt till ersättning enligt reglerna i
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Trafikskadelagen.
Vid egendomsskador, skador på andra fordon, på gods eller
annan egendom såsom byggnader, stolpar, räcken mm,
görs en bedömning om vilket fordon som orsakat skadan.
Orsakades skadan av det egna fordonet ersätts följaktligen
skador på motpartens fordon, men ingen ersättning lämnas
för skador på det egna fordonet ur trafikförsäkringen.

• Elektriska kablar och komponenter ska vara
fackmannamässigt monterade.
• Fordon med en totalvikt av minst 10 ton som är
registrerat efter 2004-01-01 skall vara utrustad med
automatiskt sprinklersystem i motorrummet enligt brandsäkerhetsbestämmelserna SBF 128.

Halvförsäkring

Stöld

Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen ger
kaskoförsäkringen ett kompletterande skydd, fordonet
blir med detta skydd halvförsäkrat. Det som ingår i halvförsäkringen är, utöver trafikförsäkringen, brand, glas,
stöld, skadegörelse, räddning/ bärgning, rättskydd samt
krisförsäkring.

Försäkringen gäller för skador genom stöld, tillgrepp och rån.
Observera att mobiltelefoner inte omfattas. När fordonet
lämnas skall tändningslåset låsas och nyckeln får inte
lämnas kvar i tändningslåset eller i själva fordonet. Detta
gäller även vid lastning och lossning. Nycklarna, nyckelkort
eller liknande får inte ha uppgift om namn, adress eller
registreringsnummer.

Försäkringen gäller utöver själva fordonet även för utrustning
i eller på fordonet som hör till fordonet. För avmonterad
fordonsdel eller utrustning ingår skydd upp till
3 prisbasbelopp.

När fordonet lämnas ska egendom som förvaras i fordonet
och inte är fast monterad vara inlåst i fordonet eller i lokal
som enbart försäkringstagaren har tillträde till.

Fordonsförsäkringen gäller även för egendom som tillhör
försäkringstagaren och som används i verksamheten upp till
ett halvt prisbasbelopp. Mobiltelefoner undantagna. Ljud och
bildutrustning som inte ingår i fordonets standardutrustning,
ingår endast om den är fast monterad och konstruerad
enbart för att användas i fordonet.
Självrisken är 1 prisbasbelopp vid stöld, uppsåtlig
skadegörelse av fordonet samt vid vagnskada som inträffar i
länder utanför EES området.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte vid skada som består i slitage,
förbrukning eller som orsakats av bristfälligt underhåll eller
uppenbart felaktig reparationsåtgärd.

Brand
Försäkringen gäller skada genom brand, brand som anlagts
av tredje man, åskslag eller explosion. Försäkringen gäller
även vid brand på elektriska kablar genom kortslutning samt
direkta följdskador på strömförbrukare.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för skada på ljuddämpare, däck och
slangar genom brand eller explosion eller på elektrisk motor,
styrdon och strömförbrukare genom brand eller kortslutning.
Säkerhetsföreskrifter för brandförsäkringen är bland annat;
• Utrustning för att värma eller torka fordonet ska vara
godkänd.
• Föreskrifter utfärdad av myndighet i syfte att förhindra eller
begränsa skada ska följas. Fabrikantens anvisningar ska
följas.
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Skadegörelse
Försäkringen ersätter skadegörelse orsakad av annan person.
Inträffad skada skall polisanmälas

Räddnings- och bärgningsförsäkring
Försäkringen ersätter skäliga kostnader för sådan transport
av förare och passagerare, som blivit nödvändig om fordonet
skadats så att den inte kan repareras på ett trafiksäkert
sätt. Försäkringen gäller även vid stöld av fordonet eller om
fordonet måste lämnas kvar på grund av att föraren drabbas
av olycksfall, plötsligt blivit sjuk eller avlidit.

Bärgning
Vid ersättningsbar egendomsskada, exempelvis vid brand,
stöld eller vagnskada, ersätter vi nödvändig bärgning
till närmaste verkstad som kan reparera fordonet. För
fordon som är minst halvförsäkrat i Moderna ingår
bärgningsförsäkring som gäller vid driftstopp under färd på
grund av fel på motor eller kraftöverföring. Försäkringen
gäller även vid bärgning av oskadat fordon (till exempel vid
fastkörning). Försäkringen omfattar även vid skadetillfället
tillkopplad släpvagn. Vid skada utomlands betalar vi även
transport till närmaste verkstad i Sverige som kan reparera,
om vi anser att sådan transport är nödvändig.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte om händelsen inträffat vid driftstopp
på grund av brist på drivmedel eller för merkostnad avseende
transporterat gods.
Försäkringsbeloppet är högst 2 prisbasbelopp under ett
försäkringsår. Kan utökas, se Buss Plus nedan.

Rättskyddsförsäkring för fordonet

Resgodsförsäkring – passagerares egendom

Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta ombuds- och
rättegångskostnader som ägaren eller användaren kan bli
skyldig att betala vid vissa tvister. Det kan till exempel vara i
samband med en trafikolycka eller vid köp, försäljning
eller reparation av fordonet. Högsta ersättning är 4
prisbasbelopp.

Försäkringen gäller för passagerares personliga lösöre, som
under färd med fordonet skadats genom trafikolycka, brand
eller stöld. Stöldskada skall polisanmälas. Försäkringen gäller
inom det så kallade Gröna Kort-området och transport mellan dessa länder.
Viktiga begränsningar

Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för tvist
• där värdet av vad som yrkas är lägre än 0,5 prisbasbelopp
(sk. Småmål)
• vid förundersökning och brottmål där misstanke eller åtal
avser hastighetsöverträdelser eller körning mot rött ljus enligt
Trafikförordningen.

Krisförsäkring
Försäkringen gäller för föraren av försäkrat fordon,
arbetstagare hos försäkringstagaren samt make/sambo till
försäkrad enligt ovan.

Ersättning lämnas inte för;
• pengar och värdehandlingar.
• för föremål som glömts kvar.
• om det finns annan försäkring eller garanti som kan ersätta
skadan.
Försäkringsbeloppet är högst 25 % av prisbasbeloppet per
passagerare och skada.

Vagnskadeförsäkring
Försäkringen gäller för skada genom trafikolycka eller annan
yttre olyckshändelse och i samband med transport på annat
fordon.
Viktiga begränsningar

För försäkrad som råkar ut för någon av nedanstående
skadehändelser och detta medför en psykisk kris, ingår
Kristerapi. Skadehändelser som avses är trafikolycka, rån, hot
eller överfall i samband med färd.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för behandlingskostnad som uppstått
i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till
uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är straffbelagd.
Försäkringen omfattar inte heller kostnad för juridisk
rådgivning.

Djurkollision
Försäkringen gäller för skada på försäkrat fordon i samband
med att djur, plötsligt och oförutsett kommit ut på vägbana.
Skadan ska vara ersättningsbar enligt vagnskadeförsäkringen.
Högsta ersättning är 20 % av prisbasbeloppet.

Resgodsförsäkring – förarens egendom
Försäkringen gäller för förarens personliga lösöre, som under
färd med fordonet skadas genom trafikolycka, brand eller
stöld. Vid inträffad stöldskada skall polisanmälan göras.
Försäkringsbeloppet är högst 1 prisbasbelopp vid varje
skada. Inom ramen för ersättningsbeloppet ersätts
stöldbegärlig egendom med högst 10 000 kr och kontanter
och värde-handlingar med högst 2 000 kr.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för kontanter och värdehandlingar
som kvarlämnats i fordonet
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Försäkringen gäller inte för skada på fordonsdel med
konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan
orsakats av felet. Ej heller som består i slitage eller kan
hänföras till bristfälligt underhåll.

Värderings- och ersättningsregler
Moderna Försäkringar avgör om och hur fordonet ska
repareras eller ersättas. Kontant ersättning grundar
sig på marknadsvärdet omedelbart före skadan. Om
marknadsvärdet inte kan fastställas görs ålders- och
slitageavdrag från kostnad för ny likvärdig utrustning.
Försäkringstagaren skall kunna styrka innehavet med
originalkvitto eller garantibevis för att ersättning skall
utbetalts. Vi övertar i normalfallet äganderätten till fordon
eller delar som ersatts om inte annat överenskommits.

Tilläggsförsäkringar
Avbrottsförsäkring
Ersättning lämnas om fordonet inte kunnat användas på
grund av
• ersättningsbar brand-, stöld-, glasskada eller vagnskada om
vagnskadeförsäkring finns.
• plötslig oförutsedd skada på antingen motor eller
kraftöverföring genom bräckage, skärning eller sprickbildning
förutsatt att fordonet vid skadetillfället inte körts mer än
75 000 mil
Viktiga begränsningar
Ersättning lämnas inte
• om försäkringstagaren får stilleståndsersättning från
trafikförsäkringen, annan skadeståndsersättning eller

ersättning för inkomstförlust på grund av personskada, annat
än då avbrottsersättningen är högre. I sådant fall betalas
mellanskillnaden.
• om fordonet vid skadetillfället var avställt eller var belagt
med körförbud.
Ersättning lämnas under skälig reparationstid högst 60
arbetsdagar, karenstiden oräknad. Karenstiden är 5 dagar.

Glasruteförsäkring
Försäkringen gäller för skada på vindruta, sidoruta eller
bakruta som består i att rutan genombrutits, spräckts eller
krossats.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för skada som hänt vid kollision,
vältning eller när fordonet körts av vägen. Inte heller vid stöld
eller skadegörelse. Självrisken framgår av försäkringsbrevet.
Vid reparation av glasruta är självrisken 100 kr/ stenskott.

Trafikolycksfallsförsäkring – förare
Försäkringen kan endast tecknas som tillägg till
minst halvförsäkrad fordon i Moderna Försäkringar.
Trafikolycksfallsförsäkring gäller för personskada på
fordonets förare som uppkommer till följd av trafik med det
försäkrade fordonet och som medför medicinsk invaliditet.
Trafikolycksfall gäller medicinsk invaliditet (100 %), 600 000
kr per person samt dödsfall 20 000 kr. Trafikolycksfall gäller
utan självrisk.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte om
• föraren varit påverkad av alkohol, andra berusningsmedel,
sömnmedel, narkotiska preparat etc.
• föraren saknar behörighet att framföra fordonet.

Rörelseförsäkring – Bussåkeri
Rörelseförsäkring är en tilläggsförsäkring.

Egendomsförsäkring
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på
eller förlust av försäkrad egendom bland annat bestående av
verktyg och mindre redskap, förbrukningsartiklar, reservdelar
till försäkrade fordon, utrustning för kontor och lagerlokal.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för skada som har samband med
annan verksamhet än bussåkeri. Försäkringen gäller inom
Norden. Försäkringsbeloppet är högst 3 prisbasbelopp per
företag vid varje skadetillfälle. Se villkor för låskrav på dörrar
och fönster.
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Rånförsäkring
Försäkringen ersätter dagskassa och mobiltelefon som tillhör
företaget samt förarens kläder och glasögon som skadas vid
rån eller uppsåtligt fysiskt våld som inträffar under förarens
arbetstid. Försäkringsbeloppet är högst 1 prisbasbelopp vid
varje skada. Försäkringen gäller utan självrisk.

Rättskyddsförsäkring för verksamheten
Gäller för försäkringstagaren i tvist eller vid skattemål
som har direkt samband med bussåkeriverksamheten.
Försäkringsbeloppet är begränsat till 5 prisbasbelopp
vid varje tvist eller skattemål. Självrisken är 20 % av
prisbasbeloppet samt 20 % av överskjutande kostnad.

Ansvarsförsäkring för verksamheten
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser person
och/eller sakskada som inträffar under försäkringstiden.
Försäkringen gäller för yrkesmässig åkeriverksamhet.
För att full försäkring skall föreligga måste samtliga
försäkringstagaren tillhöriga bussar som används i
verksamheten ha ansvarsförsäkring i Moderna. I annat
fall är Modernas ansvar begränsat till vad som svarar mot
förhållandet mellan ansvarspremien för antalet försäkrade
och premien för det totala antalet bussar som ingår i
verksamheten. Försäkringen gäller i hela världen utom USA
och Kanada.

Oljeskadeförsäkring
Försäkringen gäller för skada som uppstår genom oberäknad
utströmning av brandfarlig vätska (till exempel olja) från
fordon eller cistern och som drabbar egendom som tillhör
försäkrad. Som egendom räknas även mark, grundvatten,
vattentäkt m.m.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte
• skada på cistern eller rörsystem
• den utrunna brandfarliga vätskan
• skada till följd av normalt och oberäkneligt spill.
Försäkringsbeloppet är högst 6 prisbasbelopp per skada.
Självrisken är 10 % av prisbasbeloppet.

Buss Plus
Buss Plus är en utökad stöldförsäkring och utökad
räddningsförsäkring. I grundförsäkringen ingår utrustning
som hör till fordonet upp till 3 prisbasbelopp. Detta belopp
kan höjas till 5 prisbasbelopp med tilläggsförsäkringen Buss
Plus. På motsvarande sätt kan den maximala ersättningen
för räddningskostnader höjas från grundförsäkringens 2
prisbasbelopp till 6 prisbasbelopp. Självrisken är 10 % av
prisbasbeloppet vid varje skada.

Anställningsförsäkring
Försäkringen gäller endast i Sverige. Försäkringen gäller
när fordonet är avställd i vägtrafikregistret och inte brukas.
Försäkringen gäller dock för färd till och från närmaste
bilprovningsanläggning.
Avställningsförsäkring omfattar villkoren för;
• brandförsäkring
• glasruteförsäkring
• stöldförsäkring inklusive skadegörelse
• rättsskyddsförsäkring avseende fordonet
• egendomsförsäkring för företag
• vagnskadeförsäkring (begränsad till att omfatta skada
genom annan yttre olyckshändelse).
• rättsskyddsförsäkring avseende verksamheten
• ansvarsförsäkring
• oljeskadeförsäkring

Om du är missnöjd med skaderegleringen
Om du inte är nöjd med vårt beslut kan ett telefonsamtal eller
ett brev till skaderegleraren vara tillräckligt för att problemet
ska klaras upp. Du har även möjlighet att få klagomål och tvist
som rör försäkringen prövad av nedan angivna nämnder.
Försäkringsbolagets Skadeprövningsnämnd
Skriv till Skadeprövningsnämnden om du vill ha ditt ärende
prövat.
Moderna Försäkringar
Skadeprövningsnämnden
Box 7830, 103 98 STOCKHOLM
Det finns alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän
domstol.

Anmäl skada
Telefon dygnet runt: 0200-21 21 20
Fax: 0696-500 30
E-mail: motorskador.företag@modernaforsakringar.se
Adress
Moderna Försäkringar
FE 374, 106 56 STOCKHOLM
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