Försäkring för Assistans Plus
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S, Danmark,			
516403-8662, registrerade i Sverige 			

Produkt: Assistansförsäkring Plus

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns att tillgå i andra dokument som t.ex.
förköpsinformation, fullständiga försäkringsvillkor och försäkringsbrevet.
Vad är det här för typ av försäkring?
Detta är en individuell skadeförsäkring. Assistans Plus-försäkringen gäller för driftstopp som förhindrar fortsatt färd med bil.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkring gäller för driftstopp som förhindrar
fortsatt färd med bil och beror på:
- Kollision, avkörning, vältning eller annan
trafikolycka
- Motorstopp
- Brand
- Stöld
- Brist på drivmedel eller feltankning av
bränsle
- Punktering
- Förlust av bilnyckel, inlåsning av bilnyckel
eller bilnyckel som bryts av.
Vi ersätter kostnader för nödvändiga
reparation på platsen för händelsen
Ersättning för kostnader för bärgning av bilen
Ersättning för hyrbil i upp till 7 dagar
Ersättning för inkvartering i upp till 3 nätter på
hotell, vandrarhem eller motsvarande
Ersättning för tömning och rengöring av tank
vid feltankning
Ersättning för en ny nyckel vid förlust av
fordonsnyckel som hör till det försäkrade
fordonet samt nödvändig omkodning eller
avkodning.

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen gäller inte för skada som sker
då fordonet används under tävling, träning
inför tävling, under tävlingsliknande former
(till exempel “street race” eller rally), vid
hastighetskörning eller liknande ändamål
Försäkringen gäller inte för skada som sker då
fordonet används på motorbana eller liknande,
oavsett om området är inhägnat eller ej. Med
motorbana avses till exempel Anderstorp,
Gotland Ring, Mantorp, Nürburgring med flera
Försäkringen gäller inte för skada som inträffar
när fordonet körs på fruset vatten, om det inte
körs på vinterväg som Trafikverket ansvarar för.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Försäkringen omfattar högst två skadetillfällen
per försäkringsår.
Högsta ersättningsbelopp för varje skadetillfälle
är 10 000 kr.
Kostnader för inköp av t.ex. nya däck ersätts inte
om du drabbas av driftstopp p.g.a. punktering.
Kostnader för bränsle, självriskreducering,
parkeringsavgifter, färjebiljetter, vägtullar,
envägsavgifter, broavgifter etc. ersätts inte
Högsta ersättningsbelopp vid inkvartering är
1 500 kr inkl. moms per dygn
Ersättning för inkvartering kan inte kombineras
med ersättning för hyrbil
Högsta ersättningsbelopp för tömning och
rengöring av tank vid feltankning är 3 000 kr
Högsta ersättningbelopp vid nyckelförlust är
3 000 kr.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i alla länder som är ansluta till det så kallade Gröna-kortsystemet samt vid färd mellan dessa
länder.

Vilka är mina skyldigheter?
–– Inte vara straffbart påverkad av alkohol, narkotika, läkemedel eller annat berusningsmedel vid körning.
–– Ha det körkort och den ålder som krävs för att köra fordonet.
–– Inte köra fordonet om det har meddelats eller inträtt körförbudet.
–– Inte bruka fordon som är avställt.
–– Försäkra dig om att installationer och montering ska vara fackmässigt utförda och att tillverkares, leverantörers
eller installatörers anvisningar för användande, installation, skötsel och underhåll följs.

När och hur ska jag betala?
Du kan betala via faktura hel- eller halvårsvis eller månadsvis via autogiro. Första premien ska betalas inom 14
dagar efter den dag vi avsänt premieavin till dig.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Försäkringen gäller under den tid som står på försäkringsbrevet. Om du tecknar försäkring samma dag som den ska
träda i kraft gäller den dock inte förrän efter det klockslag som du tecknar den. Försäkringen förnyas automatiskt för
ytterligare ett år, om inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna.

Hur säger jag upp avtalet?
Vill du säga upp försäkringen till försäkringstidens utgång, får du göra detta när som helst dessförinnan. Du får även
säga upp din försäkring med omedelbar verkan om försäkringsbehovet bortfaller eller om det inträffar en annan
liknande omständighet. Kontakta Moderna Försäkringar om du vill avsluta din försäkring.
Om du tecknat försäkringsavtalet på distans har du även ångerrätt i 14 dagar från dess att du har tecknat
försäkringsavtalet. Kontakta Moderna Försäkringar om du vill utnyttja ångerrätten.

