
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilken typ av försäkring är detta? 

Den kompletta bilförsäkringen täcker ditt juridiska ansvar för skada av tredje parts egendom, kroppsskada eller 
dödsfall som orsakas av den försäkrade föraren vid användning av det försäkrade fordonet och oavsiktlig skada på 

det försäkrade fordonet inklusive brand och stöld. Den täcker även förlust eller skada på delar och/eller tillbehör 
som satts fast vid tillverkningen. 
 

Vad är försäkrat? 

 
Endast det som ingår som standard visas i denna 

handling. Fullständig information om vad som ingår 

finns i dina försäkringsvillkor: 

 Ansvarsförsäkring som ersätter personskador och 

skador på annans egendom, som orsakas vid 

användning av det försäkrade motorfordonet i 

enlighet med trafiklagen: 

 
o Sammanlagt: 300 000 000 kr 

 

 Ansvarsförsäkringen gäller även släpvagnar som 

är fastsatta på fordonet. 

 Skador på ditt fordon som orsakas av olycka, 

brand eller stöld. 

 Om ditt fordon stulits eller skrivits av betalar vi det 

belopp som är lägst av marknadsvärdet eller det 

belopp som anges i dina försäkringsvillkor. 

 Skador på glas och/eller vindruta som uppkommit 

vid en försäkrad händelse. 

 Fordonstillbehör som satts fast på det försäkrade 

fordonet vid tillverkningen. 

 Bilbarnstolar om de skadats eller stulits när de 

fanns i ditt fordon när den försäkrade händelsen 

skedde. 

 Ersättningsnycklar och lås vid förlust av nycklar till 

ett högsta värde på 3 000 kronor. 

 Behandlingskostnader (psykisk ohälsa) efter en 

försäkrad händelse. 

 Tillgång till ett dygnet-runt-öppet telefonnummer 

för skadeståndskrav. 

 Europeiska resor, som ger dig samma 

ersättningsnivå när du kör ditt fordon i de länder 

som anges i "Var är jag försäkrad" på nästa sida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är inte försäkrat? 

 

 Skadeståndskrav som uppkommer vid krig, inbördeskrig, 

uppror och/eller revolution, terrorhandling, joniserande 

strålning eller radioaktiv kontaminering. 

 Skadeståndskrav som uppkommer om fordonet används 

inom flygplatsområde där allmänheten inte har rätt att köra 

bil. 

 Skadeståndskrav som uppkommer för fordon som deltar i 

tävling, rally och/eller fortkörningstävling. 

 Förlust, skada eller ansvarsskyldighet för transporterat 

gods. 

 Skadeståndskrav som uppkommer vid transport av 

brandfarliga vätskor, explosiva ämnen, kemikalier eller 

gaser i flytande, komprimerad och/eller gasform. 

 Skadeståndskrav som uppkommer från 

uppsåtliga/avsiktliga handlingar. 

 Skadeståndskrav som uppkommer då fordonet används 

som ett handelsverktyg. 

 Skadeståndskrav som uppkommer via bedrägeri av dig eller 

för din räkning. 

 Skadeståndskrav som uppkommer vid körning under 

påverkan av alkohol, berusningsmedel eller stimulantia. 

 Att köra utan giltigt körkort. 

 Stöld och/eller förlust av personliga tillhörigheter. 

 Miljöförorening om den inte uppstått från en plötslig 

oförutsedd händelse. 

 Slitage. 

 Minskat marknadsvärde efter reparation. 

 Mekaniska, elektriska, elektroniska eller datorfel eller 

motorstopp eller skador. 

 Däckskador orsakade av punktering, skärskada, spricka 

eller bromsning. 

 Eventuella överskjutande belopp som anges i 

försäkringsvillkoren. 

 Stöld av bränsle eller bränsleförbrukning i samband med 

stöld. 

 Skador på eller stöld av släpvagn. 

 

Denna produktinformation om försäkring är endast avsedd att ge en sammanfattning av vad försäkringen 

huvudsakligen täcker och vad som inte ingår och är inte i något avseende personligt anpassad till dina specifika 

enskilda behov. Produktens fullständiga förköpsinformation och villkor finns i dina försäkringshandlingar och i 

försäkringsvillkoren. 

Komplett bilförsäkring        GREENVAL INSURANCE DAC 
Produktinformation - försäkring           BNP PARIBAS GROUP 
 
Företag: Greenval Insurance DAC  
Registrerat i Irland, auktoriserat av Irlands centralbank  
(registreringsnummer C45741) och följer  
svenska uppföranderegler.                                  Produkt: Motorfordonsförsäkring 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Vilka skyldigheter har jag? 

  

- Du är skyldig att göra en rättvis skildring av de risker du vill försäkra. 

- Du måste meddela oss eventuella förändringar i dina personliga/affärsmässiga förhållanden i enlighet 

med beskrivningen i försäkringsvillkoren, inklusive förare som förlorat sitt körkort och/eller om de inte 

längre är lagligen eller medicinskt tillåtna att köra det försäkrade fordonet. 

- Du eller din juridiska representant måste kontakta oss så snart som möjligt efter en olycka skett. 

- All information du ger oss måste vara ärlig och korrekt. Undvik bedrägliga eller överdrivna 

skadeståndskrav.  

- Du måste vidta rimliga åtgärder för att ditt fordon inte ska förloras eller bli stulet. 

- Du måste hålla ditt fordon i trafiksäkert skick. 

- Du måste betala försäkringspremien i enlighet med överenskomna tidsramar. 

 När och hur betalar jag? 
 

Din försäkringspremie kommer att ingå i din månatliga leasingfaktura om inte annat avtalats med 

försäkringsgivaren.  

 

Finns det några ersättningsbegränsningar? 

 

! Ditt fordon kan endast användas i de syften som avtalats då avtalet tecknades. 

! Körning av andra bilar är begränsat till fordon som leasas av din arbetsgivare. 

! Alla förare måste vara behöriga att köra fordonet och får inte ha lagliga eller medicinska begränsningar för detta. 

! Alla förare måste ha ett giltigt körkort. 

  

 

 

 Var är jag försäkrad? 

 

 I Sverige och i alla länder som Europeiska gemenskapens kommission erkänner att uppfyller kraven i artikel 

7.2 i EG-direktivet om ansvarsförsäkring som uppstår vid användning av motorfordon (nummer 

72/166/EEG). Ansvarsförsäkringen för tredje part gäller även i icke-europeiska länder som anges på det 

gröna kortet, om landbeteckningarna inte är överkryssade. 

 

 

 

 När börjar försäkringen gälla och hur länge gäller den? 
 

Försäkringen börjar när du tar emot ditt leasade fordon. Försäkringen förnyas varje år den 1 januari och 

upphör när leasingavtalet har avslutats.  

 

 Hur avbryter jag kontraktet? 
 

Du kan när som helst avbryta din försäkring genom att med 45 dagars varsel skicka ett skriftligt meddelande 

till Arval AB. 

 


