BilFörsäkring
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKT
Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring AB (publ.) Sverige,
org. nr. 516401-8102

Produkt: Bilförsäkring konsument

Förköpsinformationen och de fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på renaultforsakring.se. Vilken omfattning du har valt för din
försäkring kommer att stå i ditt försäkringsbrev.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen gäller för din personbil. Grunden i en bilförsäkring är trafikförsäkringen (1), som du måste ha enligt lag. Det är det minsta
skydd du kan köpa (teckna). De flesta köper dock halv- (2) eller helförsäkring (3) och tilläggsförsäkringen Tilläggspaket (4). Vi har också
ytterligare tre tilläggspaket/försäkringar – Tilläggspaket PLUS (5) och Renault Försäkring Care (6) samt (7) Assistansförsäkring. Helförsäkring
består av halvförsäkring samt ersättning för vagnskada (skada på din egen bil vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse).

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

1. Trafikförsäkring (obligatorisk)

Lös egendom som inte är biltillbehör.

Personskador på förare och passagerare.

Låsbyte i samband med stöld av bilnyckel/kort.

Personskador på andra personer som skadas.

Maskinskada om motorn är trimmad.

Skador på andras fordon och egendom.

Skada som uppstått på grund av slitage eller
bristfälligt underhåll.

2. Halvförsäkring, utöver ovanstående ingår även
Brand

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?

Stöld, tillgrepp av bil/av biltillbehör
Glas

Om föraren saknar det körkort som krävs.

Räddning

Om föraren gör sig skyldig till rattfylleri.

Maskinskada

Om bilen används trots att den har körförbud.

Rättsskydd

Om bilen har använts för transport mot betalning,
använts som budbil, hyrts ut eller lånats ut mot
betalning.

3. Helförsäkring, utöver ovanstående ingår även
Vagnskada

Om du inte är bilens huvudsaklige ägare och brukare.

Ytterligare försäkringar

Skador pga. feltankning ersättning med max 15 000
kr innan avdrag för självrisk.

4. Tilläggspaket
Hyrbil

Stöld orsakad av någon som tillhör samma hushåll
som du.

Självriskeliminering djurkollision (Finns separat)

Bilen får inte användas under förhållanden som
innebär onormal påfrestning på bilen.

Självriskreducering skadegörelse
Nyckelförsäkring
Skada i kupé
Självriskeliminering kollision utomlands
5. Tilläggspaket PLUS, utöver ovan ingår även
Självriskreducering PV-Garantin på Renault.
6. Renault Försäkring Care, lägsta nivå trafik.
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Ger rätt till privat sjukvård efter remiss för samtliga
passagerare i den försäkrade bilen.

7. Assistansförsäkring
Ger rätt till hjälp på vägen om bilen oförutsett slutar
fungera och är obrukbar.

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det
s.k. gröna kort-systemet.

Vilka är mina skyldigheter?
Efter försäkringen börjat gälla ska du informera oss om
följande:
•
•
•
•
•
•

Om uppgifterna i försäkringsbrevet inte längre
stämmer.
Om du ändrar bilen från originalskicket.
Om en skada inträffar måste du anmäla den till oss
så snart som möjligt
Du måste medverka till att vi får möjlighet att besiktiga
inträffad skada.
Stöld, skadegörelse och olycka med vilt och tamdjur
ska polisanmälas.
Meddela om bilen används mer än halva tiden
utomlands.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen kan betalas månadsvis, halvårsvis eller för
ett år i taget med faktura, autogiro eller Renault-kort.
Skulle betalning helt utebli kan du bli krävd av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) på en avgift för varje dag bilen
inte är försäkrad.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla den dag du själv väljer och står
på försäkringsbrevet, dock tidigast från den dag och det
klockslag du väljer att teckna försäkringen.
Försäkringstiden avslutas efter ett år om du har sagt upp
försäkringen före försäkringstidens utgång.
Har du inte sagt upp försäkringen före försäkringstidens
utgång förnyas försäkringen för ytterligare en försäkringsperiod om ett år, under förutsättning att försäkringspremien betalas för den nya försäkringsperioden.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kontaktar Renault Försäkring och säger upp försäkringen att upphöra innan försäkringstidens utgång.
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Under pågående försäkringstid får du säga upp
försäkringen att upphöra i förtid om du säljer bilen eller
om du meddelat Transportstyrelsen att bilen skrotats.

