
Förnyelseinformation  Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätta släp 

Från och med 2017-07-01 gäller en ny villkorsversion av Företagsägd bil personbil, lätt lastbil och lätta släp. Nedan följer 

information om ändringar av betydelse. I övrigt har en del ändringar gjorts i förtydligande syfte och av redaktionell 

karaktär. Texten nedan är en förenklad beskrivning och inte villkorstext. För försäkringsavtalet gäller de fullständiga 

villkoren.  

Det fullständiga villkoret finns att hämta på www.modernaforsakringar.se/foretagindustri under fliken 

Villkorsbank/Aktuella villkor. 

2 Trafikförsäkring 
2.1.3 Modernas åtagande  
Förtydligande av vad som är Modernas åtagande.  
  

2.1.4 Allmänt om personskador 
Nytt stycke i förtydligande syfte vad som gäller vid personskada. 

 

2.2 Särskilda självrisker 
2.3.2 Ungdomssjälvrisk 
Ny punkt. En extra självrisk på 5 % av prisbasbeloppet gäller på trafikförsäkringen, s k ungdomssjälvrisk, om bilen körts av 

förare under 24 år. 

 

2.3.5 Självrisk vid höjdledsskada 
Ny punkt avseende extra självrisk på 50 % av prisbasbeloppet på trafikförsäkringen, vid höjdledsskada . 

 

3 Kaskoförsäkring 
3.2.1 Säkerhetsföreskrifter 
Förtydligande av säkerhetsföreskrifter enligt nedan.  

Vid nedanstående säkerhetsföreskrifter är nedsättningen i regel 100 % om inte försäkringstagaren kan visa att skadan 

uppkommit oberoende av detta. 

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

* Fordonet får inte användas för övningskörning om läraren eller eleven inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning.  

* Fordonet får inte köras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.   

* Fordonet får inte användas om fordonet belagts med körförbud. 

 

3.2.2. Generellt för kaskoförsäkring 

3.2.2.1 Vad försäkringen inte gäller för 

Nytt undantag som säger att försäkringen inte gäller om fordonet  körs på fruset vatten, om det inte körs på vinterväg som  

Trafikverket ansvarar för. 

 

3.6 Stöldförsäkring 
3.6.5 Självrisker  
 3.6.5.1 Elektronisk startspärr och spårsändarutrustning 

Självriskelimineringen vid elektronisk startspärr har tagits bort.  

 

3.8 Räddningsförsäkring 
3.8.2 Vad försäkringen inte gäller för 
Två nya undantag har tillkommit: 

Försäkringen gäller inte 

* för merkostnad avseende transporterat gods med lätt lastbil 

* om ersättning till någon del kan utgå genom annan objektsförsäkring, garanti eller räddningsabonnemang 

 

3.8.4 Säkerhetsföreskrifter 
Ny säkerhetsföreskrift om att fabrikantens anvisningar för skötsel, underhåll, service och dylikt ska följas. 

 

http://www.modernaforsakringar.se/foretagindustri


3.9 Rättsskyddsförsäkring avseende fordonet 
3.9.6 Vad försäkringen inte gäller för  
Två nya punkter: 

Försäkringen gäller inte för tvist: 

*som gäller personskadereglering så länge ersättning för ombudskostnader kan lämnas genom trafikförsäkringen. 
*som gäller skadestånd eller annat anspråk på grund av brottslig gärning där kostnaderna för brottmål inte kan ersättas  
enligt punkt 3.9.4.2 och denna punkt. 

 
3.9.7 Vilka kostnader försäkringen inte ersätter 
Ändrat angående hänvisningen till nämnderna då Försäkringsförbundet bytt namn till Svensk Försäkring. 

 

3.13 Maskinskadeförsäkring 
Maskinskadeförsäkringen har utökats att gälla upp till högst 15 000 mil tidigare 12 000 mil.  

 
3.13.3 Vad försäkringen gäller för 
Förtydligande avseende vissa av de komponenter som försäkringen omfattar 
*Motor för fordonets framdrivning  
*Klimatanläggning inklusive givare och spjällmotor 
*Tändsystem inklusive styr- och reglerkomponenter (inte tänd- och glödstift) 
*fabriksmonterat system för uppvärmning av kupé inklusive tillsatsvärmare 
*generator samt dess styrenhet 
*bromsservo samt vacuumpump 
*system för aktiv styrning och parkeringshjälp 
*krockkuddesystem samt säkerhetsbälten och bältessträckare 
* Ytterligare komponenter för fordon med hybriddrift eller eldrift har tillkommit. 
 
Komponenter som har utgått 
*sätesvärmare 
*kablar/kablage. 
 

3.13.2 Undantag 
Nytt undantag: 
skada på enbart kablar. Kablage och kontaktstycken.  
 

3.13.3 Säkerhetsföreskrifter 
Tredje och fjärde punkten är omformulerad.   
*service, reparation och monteringsåtgärd ska vara fackmannamässigt utförd av auktoriserad verkstad. 
*Fabrikantens anvisningar beträffande driv- och smörjmedel, service, skötsel med mera av fordonet ska följas. Kvitton på 

inköp eller serviceunderlag ska kunna uppvisas av Moderna. 
 

3.13.5 Självrisk 
Självrisken om fordonet har körts högst 15 000 mil är 50 % av skadekostnaden, lägst 10 % av prisbasbeloppet. 
 

3.14 Allriskförsäkring 
3.14.5 Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet vid feltankning av bränsle är höjt från 20 % av Pbb till 50 % av Pbb. 
 

3.15 Vagnskadeförsäkring 
 
3.15.3 Säkerhetsföreskrifter 
Tre nya säkerhetsföreskrifter har tillkommit. 
* Fordonets maximala drag- och lastvikt får inte överskridas 
* Fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal på frestning på fordonet 
* Det åligger försäkringstagaren att underhålla fordonet enligt fabrikantens anvisningar. dvs följa 

instruktionsboken/serviceboken.   
 

3.15.4.1 Höjdledsskada 
Vid samtidigt utbetald trafikskada i höjdled avdrages inte någon extra självrisk vad gäller vagnskadesjälvrisk för 
höjdledsskada. 



 

3.15.4.3 Ungdomssjälvrisk 
Ny punkt. En extra självrisk på 5 % av prisbasbeloppet utöver den ordinarie självrisken gäller  på vagnskadeförsäkringen, s k 

ungdomssjälvrisk, om bilen körts av förare under 24 år. Vid samtidigt utbetald trafikskada behövs endast en 

ungdomssjälvrisk betalas. 

 

4 Tilläggsförsäkringar 
4.1 Hyrbil 
Utökning av försäkringen att gälla  även för hyrbil vid ersättningsbar vagn- eller maskinskada då vagnskadeförsäkring 

saknas, eller då gränsen för fordonets ålder och/eller antalet körda mil har passerats på maskinskadeförsäkringen. 

Ersättning lämnas då för hyrbil i högst 7 dagar. 

 

 

 
 


