Väghjälp Bil
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: SBM Försäkring AB, Tegeluddsvägen 21, 115 41 Stockholm
556503-9889, registrerat i Sverige. Försäkringsförmedlare.

Produkt: Väghjälp Bil

Detta är ett produktblad, komplett information om försäkringen finns att tillgå i andra dokument som t.ex. förköpsinformation och
fullständiga villkor. Se www.sbmforsakring.se för mer information.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Väghjälpsförsäkringen är en tilläggsförsäkring som aktualiseras om det försäkrade fordonet drabbas av ett plötsligt och oförutsett driftstopp. Försäkringen gäller även för tillkopplat släp eller husvagn.

VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen gäller om fordonet drabbas av
plötsligt och oförutsett driftstopp som beror
på maskinhaveri eller annat tekniskt fel, kollision, vältning eller annan olycka.

Kostnad för nytt däck eller reparation av däck.

Försäkringen ersätter starthjälp, låsöppning,
transport av drivmedel, hjälp vid punktering,
hjälp på plats, bärgning till verkstad med sammanlagt högst 5 000 kr.
Ersättning för hyrbil, hotell eller hemresa samt
hemtransport/hämtning av ditt fordon upp till
sammanlagt 3 000 kr.
Biljettkostnader upp till 10 000 kr om du missar en avgång med tåg, flyg eller båt i Sverige.
Detta gäller såvida din biljett inte är ombokningsbar.

Reparationskostnader efter utförd bärgning.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR
AV VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?
Nedan följer exempel på vad som inte ingår i
försäkringen.
Försäkringen gäller inte för fordon i yrkesmässig trafik.
Försäkringen gäller inte för fordon som deltar i
tävlingsverksamhet.
Försäkringen gäller inte för skada som inträffat innan försäkringen tecknades.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller i alla europeiska länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet.

VILKA ÄR MINA SKYLDIGHETER?
• Betala försäkringspremien i tid.
• Att anmäla skadan utan dröjsmål till SBM Försäkring.

NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?
Försäkringen ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi.

NÄR BÖRJAR OCH SLUTAR FÖRSÄKRINGEN ATT GÄLLA?
• Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet.
• Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev.

HUR SÄGER JAG UPP AVTALET?
Du har rätt att säga upp försäkringen om ditt försäkringsbehov upphör, t.ex. om du sålt ditt fordon. I övriga fall kan
du när som helst säga upp försäkringen att upphöra till försäkringsperiodens slut genom att meddela oss detta.

