
VI TAR DIG HELA VÄGEN FRAM
VÄGHJÄLP

VÄGHJÄLP - en självklar assistansförsäkring när du vill känna dig extra trygg på vägen. Det där som bara inte 
får hända, händer trots allt och alltid vid fel tillfälle. Vi hjälper dig! Oavsett om du kör i Sverige eller ute i 
Europa. Försäkringen gäller dessutom oavsett årsmodell eller hur långt den har gått!

Vi erbjuder service alla tider på dygnet! Mindre fel repareras direkt på plats, eller så bärgar vi kostnadsfritt 
din bil till närmsta verkstad. Vid längre driftstopp hjälper vi dig med hyrbil, hotell eller hemresa. Skulle din 
krånglande bil dessutom kosta dig en missad avgång med tåg, flyg eller båt ersätter vi din nya biljett med 
upp till 10 000 kr. Du betalar ingen självrisk!

LARMTJÄNST DYGNET RUNT!
Får du stopp eller krångel ringer du larmcentralen på +46 (0)771-88 89 90, så får du omgående den hjälp du 
behöver. Hjälpen är alltid nära, alla tider på dygnet och var du än befinner dig i Europas Gröna Kort-område. 
Dessutom sköter vi all skadehantering och du slipper onödiga utlägg.

VÄGASSISTANS I SVERIGE OCH EUROPA 
VÄGHJÄLP - DIN VÄGASSISTANS I SVERIGE OCH EU

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta SBM Kundservice på 0771 - 615 615 eller info@sbmforsakring.se. 

Försäkringen hjälper dig:
- direkt på plats
- med bärgning till närmsta verkstad
- med ersättning för missad avgång med tåg, flyg eller 
båt upp till 10 000 kr

- i Sverige och i hela Europas Gröna Kort-område
- oavsett årsmodell eller hur långt din bil har gått
- med hyrbil, hotell och hemresa upp till 3 000 kr
- vid driftstopp på tillkopplat släp, husvagn
- med ersättning av TMA kostnad upp till 10 000 kr. 

SBM Försäkring i samarbete med P021 



TRYGGHET FÖR BILÄGARE

®

SBM Försäkring har sedan starten 1994 levererat trygghet till över 1 miljon bilägare. SBM skapar trygg-
hetslösningar via en mix av försäkringar och skadeförebyggande produkter för bil - och fordonsägare.

SBM Försäkring är sedan 2008 en del av mySafety Group. Under 2018 byter SBM sin logotyp och form-
språk. Ny profil - samma gamla trygga försäkringsförmedlare som tidigare!  
Mer information finns på sbmforsakring.se
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