Assistancekåren Väghjälp Tung Lastbil
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, org. nr. 516410-2070, svensk filial av W.R.
Berkley Europe AG, registrerad i Lichtenstein.
Produkt: Assistancekåren Väghjälp Tung Lastbil
Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen Assistancekåren Väghjälp Tung Lastbil är en frivillig gruppförsäkring som täcker kostnader vid driftstopp hos det
försäkrade fordonet, till exempel bärgning. Försäkringen kan tecknas av gruppmedlem i samband med service hos en till
Assistancekåren ansluten verkstad.

Vad ingår i försäkringen?









Assistans och nödvändig bärgning om fordonet drabbas av driftstopp som beror på
Motorstopp
Elektriska fel
Bränslestopp
Feltankning
Punktering
Fel i tryckluftssystem eller hydraulik
Låsöppning




Försäkringsbeloppet är maximalt 25 000 kr per skadetillfälle.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Vad ingår inte i försäkringen?
I försäkringen ingår inte:















Kostnader för t.ex. bränsle, parkering, vägtullar, broavgifter.
Kostnader för skador på eller förlust av last, eller kostnader för omlastning.
Kostnader för reparationer och reservdelar.
Skada om fordonet används vid motortävling, terrängkörning etc. eller om fordonet är belagt med körförbud.
Driftstopp som orsakats av kollision, dikeskörning, fastkörning eller trafikolycka.
Skada om fordonet körs ut på is, i terräng eller i vattendrag.
Fordon som inte omfattas av minst halvförsäkring.
Skada som omfattas av fabriksgaranti.
Skada orsakad vid trafikbrott.
Fordon registrerat i annat land än Sverige.
Driftstopp på tillkopplad trailer, vagn eller släp m.m. (kan dock komma att bärgas till lämplig uppställningsplats)
Tjänster som bilägare eller annan person beställt utan godkännande av Assistancekåren eller utfört på egen hand.
Skada som till följd av omständigheter var kända vid försäkringens tecknande.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?



Försäkringen omfattar maximalt två skadehändelser per år.
Nytecknad försäkring kan nyttjas först sju dagar efter att premien har betalats (kvalificeringstid).

Var gäller försäkringen?


Försäkringen gäller i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
Dina skyldigheter är följande:











Följa den lagstiftning och andra bestämmelser som gäller på området.
Betala försäkringspremien i tid.
Lämna riktiga och fullständiga uppgifter.
Anmäla skadehändelser till Assistancekåren så snart som möjligt.
Skicka in nödvändiga dokument till Assistancekåren.
Följa anvisningar för användning, skötsel och underhåll av fordonet.
Se till att fordonet inte framförs av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
Se till att fordonet inte används av förare som saknar körkort om inte kraven för övningskörning är uppfyllda.
Se till att fordonet inte används om det har körförbud.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen betalas helårsvis om inte annat överenskommits. På försäkringspremiefakturan framgår det hur du kan betala
premien samt förfallodatum.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla sju dagar efter att premien har betalats. Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet och försäkringen
upphör att gälla utan föregående uppsägning efter försäkringstiden. Om Assistancekåren kan erbjuda förnyelse av försäkringen
kommer du att få ett förnyelseerbjudande innan försäkringen upphör.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst genom kontakt med Assistancekåren.

