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

Produkt: BilPlus

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?
Försäkringen är ett komplement till din ordinarie bilförsäkring och omfattar självriskreducering, extrakostnad vid stöld av bil och förlust
av nycklar.

VAD INGÅR I FÖRSÄKRINGEN?

VAD INGÅR INTE I FÖRSÄKRINGEN?

Försäkringen reducerar betald självrisk orsakad
av stöld, brand, maskinskada eller annan
plötslig och oförutsedd händelse som täcks av
din ordinarie bilförsäkring/vagnskadegaranti.
Högsta ersättningsbelopp är 3 000 kr per
försäkringsperiod.

Förlust av nyckel om den är märkt med namn
eller adress.

Försäkringen reducerar betald självrisk för
hyrbil utomlands om du hyr personbil av auktoriserat hyrbilsföretag. Försäkringen ersätter
upp till 5 000 kr per försäkringsperiod.

Förlust där ersättning kan lämnas från annan
försäkring eller garanti.
Andra merkostnader som t.ex. byte av dörr
och karm.
Förlust av nyckel om den lämnats ut frivilligt
t.ex. entreprenör.

Försäkringen reducerar betald självrisk för
stenskott med högst 3 000 kr per försäkringsperiod.
Försäkringen ersätter kostnader och olägenheter i samband med ersättningsbar stöld av
bil där bilförsäkringen ersatt den stulna bilen.
Försäkringen lämnar ersättning med 20 000 kr
per försäkringsperiod.
Försäkringen ersätter förlust av nycklar till
bostadshus, fritidshus, hänglås klass 2 samt
bilnyckel med högst 20 000 kr per försäkringsperiod där högsta ersättning för om kodning av
lås, byte av hänglås och ny bilnyckel är 5 000
kr vardera.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR
AV VAD FÖRSÄKRINGEN TÄCKER?
Nedan följer exempel på vad som inte ingår i
försäkringen.
Skada reglerad av bilförsäkringens räddningsförsäkring.
Skada på hyrbil hyrd i Sverige.
Skada på hyrd specialbil som exempelvis
sportbil, terräng- eller upplevelsefordon.
Skada som avböjts av bilförsäkringen.
Skada på bilglas orsakat av viltskada, inbrott
eller skadegörelse.
Skada där ersättningsbeloppet från bilförsäkringsbolaget inte överstiger självrisken.

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.

