
bilförsäkring
Omfattar den obligatoriska trafikförsäkringen och dessutom kan du teckna till delkasko
och vagnskadeförsäkring. Du kan även göra tillägg med någon av våra förmånliga 
paketlösningar, speciellt anpassade för olika livssituationer.  

 bilförsäkringen gäller för
 Bilförsäkringen gäller endast för dig som försäkringstagare 
 (bilägare). Trafikförsäkringen gäller enligt Trafikskadelagen och rätts-
 skyddet för såväl ägare och förare. försäkringen gäller i de länder  
 som är med i gröna kortsystemet. Trafikförsäkringen gäller dock i  
 vissa fall i hela världen enligt Trafikskadelagen.

 i bilförsäkringen kan ingå  
 • Trafikförsäkring
 • Delkaskoförsäkring
 • Vagnskadeförsäkring

 valbara tillägg
 • Landsvägspaketet
 • Citypaketet 
 •  familjepaketet 

 vad försäkras
 Bilförsäkringen gäller för personbil och lätt lastbil, som inte används i  
 yrkesmässig trafik.

 trafikförsäkring
 Enligt lag måste du ha en Trafikförsäkring för din bil annars tvingas  
 du att betala en betydligt högre trafikförsäkringsavgift. Trafikförsäk-
 ringen ersätter personskador och skador utanför din bil. Oavsett  
 vem som har orsakat skadan täcker försäkringen även person 
 skador på passagerare och förare i din bil. Trafikförsäkringen har ett  
 bonussystem som ger rabatt för för skadefria år.

 delkasko
 brand
 Du får ersättning för skador som uppstår vid brand, åsk-
 nedslag eller explosion samt skador på elektriska kablar och  
 komponenter.

 glas
 Du får ersättning för vind,- sido- eller bakrutor som spricker   
 eller krossas, t ex genom stenskott eller skadegörelse.

 stöld/ inbrott
 Du får ersättning vid inbrott i din bil eller om den blir stulen förutsatt  
 att bilen inte kommer tillrätta inom 30 dagar efter att du har gjort en  
 skriftlig anmälan. Du får ersättning för fastmonterad utrustning som blir 
 stulen, t ex fälgar eller stereo. Om din bil skadas i samband med stöld-
 försök eller har skador när den hittas får du ersättning för detta också.  
 Vid stöld eller stöldförsök av eftermonterad ljud- och bildutrustning får  
 du  ersättning med upp till 10 000 kronor.

 Maskin
 Du får ersättning för skador som påverkar bilens funktion, t ex skador  
 på motor, startmotor, växellåda och kylsystem.  Egendomsskyddet gäller  
 för bil som är max 8 år gammal eller har gått upp till 12 000 mil. Det  
 gäller inte för skador som orsakas av felaktiga reparationer, trimmade  
 delar eller normalt slitage.  är bilen äldre än 5 år eller har körts mer än  
 8 000 mil höjs grundsjälvrisken med 3 000 kronor.

 räddning
 Du får ersättning för bärgning eller bogsering om bilen stannar. Du  
 och passagerarna kan också få ersättning för hemtransport. 
 Dessutom kan du få ersättning för resekostnader när du hämtar din  
 reparerade eller återfunna bil. 

 rättsskydd
 Du eller den som har kört bilen kan få ersättning med upp till 
 150 000 kronor för ombuds- och advokatkostnader samt för 
 rättegångskostnader i samband med tvist. 

 

välkoMMen till solid oCH gJensidige försäkring.

Nedan beskriver vi kortfattat innehållet i försäkring. Du har möjlighet att göra tillägg eller ändringar som passar dina behov 
och du har alltid 14 dagars ångerrätt. Kompletta försäkringsvillkor finns på www.solidab.se. Det kan även beställas via e-post 
eller telefon. Valbara tillägg är Landsvägspaketet, Citypaketet och Familjepaketet. 

du vet väl oM 
att vi även Har 
HeM- oCH villa-
försäkringar. 

www.solidab.se



viktigt att tänka på 
för att brandförsäkringen ska gälla måste uppvärmningsanord-
ningen vara godkänd för att användas i bilen. stöldförsäkringen  
gäller endast om bilen är låst och ett elektroniskt stöldskydd 
måste finnas som är i funktion när du lämnar bilen.

delkasko gäller inte för 
Delkaskoförsäkringen gäller inte för telefoner och band/skivor  
till band-/skivspelare. stöldförsäkrignen gäller inte för skada som 
orsakas av en person som tillhör samma hushåll eller företag som  
du. glasruteskada som orsakas av en trafikolycka omfattas inte.
räddningsförsäkringen gäller inte vid driftstopp som beror på 
 bensinstopp. 
 
vagnskadeförsäkring
Du får ersättning för skador på din bil som orsakas av en trafik-
olycka, skadegörelse eller en annan yttre olyckshändelse. Exem-
pel är kollision, dikeskörning eller skador när bilen transporteras 
på tåg eller båt. försäkringen ersätter inte skador som orsakas 
av slitage, rost, köld, väta eller fabrikationsfel.  Vid skadegörelse 
gäller försäkringen inte för skador som orsakas av en person 
som tillhör samma hushåll eller företag som du.

valbara tillägg
landsvägspaket
Omfattar vägassistans, hyrbil och djurolycka.

Citypaket
Omfattar vägassistans och skadegörelsereducering.

familjepaket
Omfattar vägassistans, hyrbil och premiebefrielse.

vägassistans
Vägassistansen ger dig hjälp om din bil stannar och du inte kan köra  
vidare p g a motorstopp, bensinstopp, punktering, förlust eller 
inlåsning av startnyckel m.m.  Vägassistansen gäller i hela Europa, 
dygnet runt, året om.

Hyrbilsskydd
Hyrbilsskyddet innebär att du får hyrbil i upp till 45 dagar om din 
bil inte kan användas på grund av skada som ersätts av egendoms-
skyddet, vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti. Hyrbilsskyd-
det gäller för fordon som är upp till 15 år, försäkringen har ingen 
självrisk men du får betala en del av hyrbilskostnaden.

självriskreducering vid skadegörelse
ger dig ersättning upp till 6 000 kronor om din bil utsätts för 
skadegörelse av tredje man. inträffad skada ska polisanmälas och  
intyg om detta ska sändas till oss.

självriskreducering vid djurolycka
ger dig ersättning upp till 6 000 kr om du kolliderar med ett djur  
som kommer upp på vägen. i vissa fall måste du anmäla det inträffade  
till polisen eller djurets ägare och intyg om detta ska sändas till oss.

Premiebefrielse
ger dig eller annan familjeförsörjare ersättning för försäkringens  
premie upp till 1 000 kronor i månaden ett helt år om någon av  
er blir långvarit sjuk eller arbetslös. gäller för dig mellan 18 och 
60 år, med en karenstid på 90 dagar. gäller för många sjukdomar  
och tillfällen då någon av er blir arbetslös, men inte om sjukdom  
eller förestående arbetslöshet redan är känt.

sJälvrisker
grundsjälvrisken för trafikförsäkringen är 1 000 kr. saknar föra-
ren körkort, är rattfull eller orsakar olyckan med uppsåt tillkom-
mer en brottssjälvrisk på 2 000 kr. grundsjälvrisken för 
delkaskoförsäkringen är 2 000 kr och för vagnskadeförsäkringen 

3 000 kr. är föraren under 24 år tillkommer en självrisk på 1 000 
kr. Om bilen inte var låst vid en stöld höjs självrisken med 6 000 
kr. råkar du ut för flera stöldskador inom ett år höjs självrisken, 
(så kallad flerskadesjälvrisk).Om en glasruta repareras istället för 
att bytas ut är självrisken 200 kr. för rättsskydd är självrisken 
20 % av  kostnaden men lägst den grundsjälvrisk du har valt. råkar 
du ut för flera vagnskador inom ett år höjs självrisken, (s k flerskade-
självrisk). Har du vagnskadegaranti behöver du ingen vagnskadeför-
säkring.  Du kan alltid välja en högre självrisk för de olika momenten
för att minska premien.  

geMensaMMa säkerHetsföreskrifter
fordonet får inte köras av förare, som är straffbart påverkad av 
alkohol eller andra berusningsmedel. fordonet får inte heller 
köras av förare som saknar giltigt körkort eller inte uppfyller 
de särskilda villkor, som gäller för förarens körkort. fordonet 
får inte användas för övningskörning om lärare eller elev inte 
uppfyller kraven för tillåten övningskörning. inte heller får det 
användas utan att ha lagstadgad utrustning, t ex vinterdäck då 
detta krävs enligt lag. fordonet får inte användas trots att kör-
förbud meddelats (kvalificerat) eller inträtt (automatiskt). Om 
de gemensamma säkerhetsföreskrifterna inte följts är nedsätt-
ningen normalt 100 procent. Detta innebär att du inte får någon 
ersättning alls.

värderings- oCH ersättningsregler
Vi bedömer marknadsvärdet på skadad egendom före skadetillfället. 
Vi gör avdrag för ålder och bruk och avgör om skadad egendom 
ska repareras eller ersättas kontant.

försäkringsPreMien
Vi försöker prissätta din försäkring så rättvist som möjligt utifrån 
risken. De faktorer vi vet är viktiga och som vi använder oss av är 
bilmodell, bilens ålder, din ålder, var du bor, hur bilen är nattparkerad, 
årlig körsträcka, antal skadefria år samt vald självrisk. En nytecknad 
försäkring ska betalas inom 14 dagar efter den dag vi sänt en pre-
mieavi till dig. Du kan välja att betala hela premien på en gång eller 
dela upp betalningen genom månadsbetalning via autogiro.

PreMieskatt
Enligt ett riksdagsbeslut beläggs alla trafikförsäkringar från och 
med 2007-07-01 med en speciell skatt på 32 %. Pengarna som 
denna skatt genererar ska gå till statskassan för att finansiera de 
ökade kostnaderna för personskador. Hur stor del av din premie 
som är premieskatt framgår av ditt försäkringsbrev.

fölJden av en obetald PreMie
Om du inte betalar premien i tid får vi säga upp försäkringen. 
försäkringen upphör fjorton (14 ) dagar efter att vi har skickat 
dig en skriftlig uppsägning. Om du betalar premien inom dessa 
fjorton (14) dagar fortsätter försäkringen att gälla som vanligt.

förnyelse av försäkringen
Om du inte säger upp försäkringen att upphöra vid försäkringstidens 
slut förnyas försäkringen normalt automatiskt. Detta gäller dock inte 
om det framgår av avtalet eller andra omständigheter att avtalet inte 
ska förnyas. 

oM dina uPPgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon av de uppgifter som 
du har lämnat till oss förändrats, exempelvis om din körsträcka för-
ändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få ersättning 
om du skulle råka ut för en skada.

oM du ångrar dig 
Detta avsnitt gäller bara dig som konsument (privatperson) och som 
tecknar försäkring på distans. Distansavtal är ett avtal som träffas på 
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distans och där kommunikationen uteslutande sker på distans, ex-
empelvis via telefon eller internet. Om du tecknar försäkring genom 
ett distansavtal har du rätt att ångra köpet inom fjorton (14) dagar 
från det att avtalet ingås. Om du vill använda din ångerrätt måste 
du meddela detta muntligen tel  0771-326 324  eller skriftligen till 
gjensidige (gjensidige forsikring AsA, norge, svensk filial, Box 3031, 
103 61 stockholm). Om du väljer att använda din ångerrätt har 
bolaget rätt att kräva premie motsvarande den tid som försäkringen 
varit gällande.
 
Du saknar ångerrätt om distansavtalet avser en försäkring med en 
avtalad giltighetstid om en månad eller mindre. Bestämmelserna 
om ångerrätt gäller inte heller om båda parter på din begäran har 
fullgjort sina förpliktelser enligt distansavtalet.

PersonuPPgifter
från och med den 31 januari 2014 har gjensidige tagit över försäk-
ringsgivaransvaret för denna försäkring.
 
Den registrering av personuppgifter som gjensidige hämtar in om 
dig i samband med att försäkringsavtal ingås eller som gjensidige i 
övrigt registrerar i samband med försäkringsavtalet är nödvändig för 
att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtalsförplik-
telser, bedriva produktutveckling och skadeförebyggande forskning. 
Uppgif terna erhålls vanligast från dig som försäkringstagare, men 
kan kompletteras med uppgifter från t ex offentliga register. Vissa av 
uppgifterna lämnas vidare till andra företag, föreningar och organisa-
tioner som gjensidige samarbetar med, t ex vid skadereglering. i de 
fall vi har upplysningsskyldighet gentemot myndighet kommer vi att 
lämna ut de uppgifter myndigheten begär att få ta del av.
 
ändamålet med behandlingen är att gjensidige ska kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet, enligt lagar och myn-
dighetsföreskrifter, behandlingar för analys- eller statistikändamål 
och för marknadsföringsändamål inom gjensidigekoncernen. Det 
sistnämnda fallet sker om inte den som uppgifterna avser skriftligen 
begärt att så inte ska ske (se adress nedan).
 
Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med gjensidige 
etiska regler.
 
som fysisk person har du rätt att genom en skriftlig begäran få 
besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Detsamma 
gäller om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. 
Via vår hemsida www.gjensidige.se kan du skicka en begäran till vår 
kundtjänst. klicka på ”kontakta oss” och följ hänvisningarna. Du kan 
också skriva till oss i under adress: gjensidige forsikring AsA, norge, 
svensk filial, Box 3031, 103 61 stockholm.

anMäl skada
Om du vill anmäla en skada kontakta oss på 0771-326 324.  
Du kan även skriva ut en skadeanmälan på vår hemsida  
www.solidab.se.

Har du frågor
Läs igenom ditt bifogade försäkringsbrev. kontrollera att allt är 
rätt, speciellt att betalningsvillkoren. kontakta gärna vår kund-
service på 0771-326 324 om du har frågor eller vill göra rättelser.

reklaMationer oCH klagoMål
Omprövning inom Gjensidige
från och med den 31 januari 2014 har gjensidige tagit över för-
säkringsgivaransvaret för denna försäkring.
 
På gjensidige vill vi ge dig en personlig service och en snabb 
skadereglering. Om du inte är nöjd med vår skadereglering vill vi 
att du kontaktar oss för att få råd om hur du kan få ärendet om-

prövat. Tala med skaderegleraren igen. Det kanske har uppstått ett 
missförstånd eller det kanske har framkommit nya omständighe-
ter, som kan påverka vår bedömning.
Du har även möjlighet att få din sak prövad av klagomålsansvarig 
på gjensidige. Om du få ditt ärende prövat av klagomålsansvarig 
skriver du ett brev där du beskriver ditt ärende och skickar det 
till: gjensidige forsikring AsA norge, svensk filial, klagomålsan-
svarig, Box 3031, 103 61 stockholm. Du kan även kontakta oss via 
vår hemsida www.gjensidige.se. klicka på ”kontakta oss” och följ 
hänvisningarna.
 
Omprövning utanför Gjensidige
Om du har fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har 
du även möjlighet att vända dig till nedanstående:
 
Allmänna reklamationsnämnden (Arn)
Adress: Box 174, 101 23 stockholm, Telefon: 08-508 860 00,  
www.arn.se
Arn prövar klagomål från privatpersoner, dock inte vållande-
frågor i trafikolyckor. Prövningen är kostnadsfri.
 
Trafikskadenämnden
Adress: Box 24048, 104 50 sTOCkHOLM, Besöksadress: karla-
vägen 108, Telefon: 08-522 787 00. www.trafikskadenamnden.se
nämnden prövar frågor som gäller trafikskadeersättningar för 
personskada. nämnden handlägger huvudsakligen frågor om 
ersättning vid invaliditet och dödsfall. Trafikskadenämnden är inrät-
tad av försäkringsbolagen efter direktiv av reger ingen. nämnden 
ska verka för att enhetlig och skälig ersättning lämnas vid person-
skada inom trafikförsäkring.
 
Allmän domstol
Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende 
prövat. kostnader i samband med domstolsprövningen kan du i 
flera fall få hjälp med genom rättsskyddet i din försäkring. Detta 
gäller även vid tvist med gjensidige. www.domstol.se
 
Du kan även få vägledning via
konsumenternas försäkringsbyrå, Adress: Box 24215, 104 51 
sTOCkHOLM, Besöksadress: karlavägen 108.  
Telefon: 08-22 58 00, fax: 08-24 88 91. www.konsumenternas.se
Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, finansinspektionen 
och konsumentverket. Byrån har till uppgift att kostnadsfritt ge 
råd och hjälp till privatpersoner (konsumenter) i olika försäk-
ringsärenden.
 
Du kan även få råd via konsumentvägledningen i din hemkommun.

oM gJensidige
gjensidige är ett ledande nordiskt sakförsäkringsbolag som är 
byggt av kunder, för kunder. koncernen är noterad på Oslo Börs 
sedan 2010. i snart 200 år har vi anställt eldsjälar som arbetar 
för att säkra våra kunders liv, hälsa och egendom. Vi har cirka 
3 100 medarbetare och erbjuder sakförsäkring i norge, Danmark, 
sverige och Baltikum. i norge erbjuds också bank, pension och 
sparande. intäkterna 2012 var 19,5 miljarder nOk och de totala 
tillgångarna utgjorde 94,2 miljarder nOk. gjensidige står under 
finansinspektionens tillsyn och har tillstång att bedriva försäk-
ringsverksamhet för en rad försäkringstyper.

Postadress Gjensidige Försäkring, Box 13032, 250 13 Helsingborg Besöksadress Ekslingan 8B 2 tr, 254 67 Helsingborg 
Telefon 0771-326 324 E-post privatkunder@solidab.se Hemsida www.solidab.se Org.nr. 516407-0384, registrerat i Bolagsverkets filialregister


