
 

 
 

 

 

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. Produktbladet omfattar 
försäkringsskydd från två försäkringsgivare, Moderna Försäkringar och HELP Försäkring, där HELP svarar för 
Rättsskyddsförsäkring, juridisk rådgivning och stöd vid tvist. 
 
Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen är ett komplement till din ordinarie bilförsäkring för privatleasad personbil och omfattar självriskreducering, 
extrakostnad vid stöld av bil, stenskottsskada och förlust av nycklar. Den innehåller dessutom rättsskydd som hjälper dig vid 
avtalstolkning, tvist eller om ett ärende ska prövas av domstol.  

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

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

• Förlust av nyckel som den lämnats ut 
frivilligt till en entreprenör, exempelvis. 

• Rättsskyddsförsäkringen gäller inte för 
kostnad vid byte av ombud.  

• Vid anlitande av jurist eller advokat som 
inte utsetts av HELP ersätts inte motparts 
rättegångskostnader. Förlust av nyckel om 
den lämnats ut frivilligt t.ex. till 
entreprenör. 

• Rättsskyddsförsäkringen gäller inte för 
tvist avseende återlämnande av leasad bil 
som uppstår inom de första 12 månaderna 
som försäkringen varit i kraft. 

• 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. 

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

• 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 låsbyte till 
bostadshus, garage eller fritidshus. Högsta 
ersättning är 20 000 kr. För borttappad 
bilnyckel, nycklar till lösa lås, endast 
nytillverkning av bostadsnycklar samt 
omkodning av gemensamma lås i 
flerbostadshus ersätts upp till 5 000 kr 
per moment. 

• Rättsskyddsförsäkringen ersätter 15 
timmars hjälp med avtalstolkning samt 
vid tvist med leasingföretaget 

• Rättsskyddsförsäkringen ersätter 
ombudskostnader upp till 1 000 000 kr 
vid en tvist som leder till rättegång.  

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 där ersättningsbeloppet från 
bilförsäkringsbolaget inte överstiger 
självrisken. 

• Rättsskyddsförsäkringen omfattar inte 
försäkrad i egenskap av näringsidkare 
eller ärenden där försäkrad agerat i strid 
med gällande avtalsvillkor mellan denne 
och leasingbolaget. 
 

http://www.sbmforsakring.se/


 

 
 

 

 

 

Försäkringen gäller i hela världen. Rättsskyddsförsäkringen gäller dock endast ärenden som regleras av svensk lag och 
prövas av svensk domstol. 

- Betala försäkringspremien i tid. 
- Att anmäla skadan utan dröjsmål till SBM Försäkring AB. 

Försäkringen ska betalas inom 14 dagar eller senast det datum som anges på din betalningsavi. 

Försäkringen gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet. 
Försäkringen upphör att gälla vid försäkringsperiodens slut, vilket framgår av ditt försäkringsbrev. 

Vill du avsluta försäkringen till försäkringsperiodens slut, behöver du inte göra någonting. Försäkringen avslutas 
automatiskt. Om du har autogiro behöver du meddela oss för att dragningen ska upphöra. Om försäkringsbehovet faller 
bort kan du avsluta försäkringen omedelbart genom att meddela oss detta. 

Gäller från 2021-01-01 


