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Med Försäkringsnyheter vill vi ge dig möjlighet att snabbt och enkelt informera dig om de viktigaste villkorsförändringarna som skett sedan försäkringens
förra förfallodag. På opelforsakring.se hittar du de fullständiga villkoren, december 2020. Du kan också beställa dem genom att ringa kundservice, 08-541 702 14.

ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKORET

Vi har ett fullständigt försäkringsvillkor som gäller
från december 2020. Hänvisningar i nedanstående
text, visar var i vårt fullständiga villkor som du hittar
mer information. De viktigaste förändringarna är:
När bilens vagnskadegaranti löper ut
Som extra service lägger vi på vagnskadeförsäkring
när bilens vagnskadegaranti löper ut för att se till
att du har samma skydd som tidigare. Se sida 2
Några ord om försäkringen.
Förändrat krav på positioneringssystem – bil värd
över 1,5 miljoner kr och vissa bilmodeller
Om värdet på bilen överstiger 1,5 miljoner kr samt
även för vissa stöldutsatta bilmodeller, ska bilen
vara utrustad med aktiverat och godkänt
positioneringssystem med larmcentralkoppling, för
att du ska få ersättning vid stöld eller tillgrepp av
bilen. Du kan se på försäkrings brevet/beskedet om
bilen omfattas av detta krav.
Nu ersätter vi 60 % av bilens marknadsvärde vid
stöld av bilen om fungerande sådan utrustning
saknas. Tidigare betalades ingen ersättning om
kravet inte var uppfyllt. Se 3.2.3 Täckningsschema B
Stöld, krav 3.
Förbättrat villkor för lätta lastbilar - Maskin- och
elektronikförsäkring
Nu höjer vi miltalet för lätta lastbilar. Maskin- och
elektronikförsäkringen gäller för lätta lastbilar som
är yngre än 8 år och som körts mindre än 15 000 mil.
Tidigare gällde villkoret upp till 12 000 mil.
Minskad ersättning då bilen inte är låst
När bilen lämnas ska den vara låst. Är bilen inte låst
begränsas ersättningen med 10 % av skadekostnaden, dock minst 6 500 kr. Tidigare var ersättningen
begränsad med 10 % av skadekostnaden, dock
minst 5 000 kr. Se punkt 4.4. Om du inte uppfyller
säkerhetsföreskrift eller annan skyldighet och krav 1.
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Nyvärde och Mervärde vid totalskada gäller ej
vid privatleasing
Vid avtal med privatleasing omfattar försäkringen
inte ersättning för nyvärde eller mervärde vid
totalskada på personbil. Se 5.4 Nyvärde och
Mervärde vid totalskada och ersättning av
personbil.

Tvist om värde
Nu förändras beloppet som du själv får betala vid
begäran av värdering, där utlåtande från värderingsperson utsedd av svensk handelskammare har
kommit fram till ett lägre belopp än det vi kommit
fram till.

Företag med finansiering
Omfattas företagets bil av avtal med finansiering
har försäkringen en och samma självrisknivå, som
försäkringen tecknades med, under hela
avtalsperioden. Det innebär att priset inte påverkas
av ändrade självrisker under denna period.

Du betalar då 1 500 kr för värderingen. Tidigare
belopp var 2,5 % av prisbasbeloppet. Vi ersätter
endast en värdering. Se 5.8 Tvist om värde.

PRISFÖRÄNDRINGAR

Självriskförmån vid vagnskadegarantiskada
För nyare personbilar kan det finnas vagnskadegaranti. Om det gäller för dig, se bilens
vagnskadegarantibevis. Vid skada som ersätts
genom vagnskadegarantin reducerar försäkringen
vagnskadegarantisjälvrisken med 3 000 kr. Bilen
behöver vara minst halvförsäkrad, eller ha gällande
avställningsförsäkring, hos oss, vid skadetillfället.
Se 6.9 Självriskförmån vid vagnskadegarantiskada.
Stor Bilextra – höjd kontant ersättning
Om du har valt tilläggsförsäkringen Stor Bilextra
har du vid ersättningsbar skada bl.a. möjlighet att
ta ut en hyrbil. Istället för hyrbilsersättning kan
kontant ersättning lämnas. Nu höjer vi beloppet vid
kontant ersättning till 150 kr/dag för personbilar
och 200 kr/dag för lätta lastbilar. Se 9.1 Ersättning
för hyrbil i Sverige.
När samordningsnummer ändras till personnummer
Om du har ett samordningsnummer och detta
under försäkringstiden ändras till ett personnummer så tecknas en ny försäkring upp. Det
betyder att du får ett nytt försäkringsavtal och att
premie och försäkringsvillkor kan ändras.
Privatkund med finansiering
Omfattas den försäkrade bilen av avtal med
finansiering har försäkringen en och samma
självrisknivå under hela avtalsperioden. Det
innebär att det inte går att ändra på vagnskadesjälvrisken under denna period.
Valbara självrisknivåer för företag
Som företag har du möjlighet att välja mellan
självrisk baserad på prisbasbelopp (företagskund)
eller fasta självrisker (privatkund). Se självrisktabellen på baksidan.

Målet med vår prissättning är att priset ska vara så
rättvist som möjligt beroende på den risk vi
försäkrar. Därför har vi under det gångna året
genomfört prisförändringar till följd av ändrade
reservdelspriser, verkstadskostnader och
skadeutfall.
Tilläggsförsäkringen Stor Bilextra har tidigare
prissatts lika för många kunder. Under året
uppdaterar vi priset på tilläggsförsäkringen till en
mer rättvis prissättning för att bättre motsvara
varje kunds förväntade skadeutfall. Det innebär att
vissa kunder får en högre premie samtidigt som
andra kunder får en lägre premie.
För att underlätta för våra kunder och som ett steg
mot en smidigare kundresa, har vi valt att ta bort
premiepåslag på våra försäkringar med bilar som
har förare under 25 år. Samtidigt försvinner även
rabatten för de kunder som angett att bilen inte
har förare under 25 år. Denna premiepåverkan har
enbart gällt för privatpersoner.

PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar våra kunders personuppgifter i
enlighet med tillämplig försäkrings- och
dataskyddslagstiftning. Du kan läsa om hur vi
behandlar personuppgifter på vår hemsida.

FÖRSÄKRING NÄR BILEN ÄR AVSTÄLLD

För att ställa av bilen vänder du dig till Transport
styrelsen, www.transportstyrelsen.se. Läs mer om
avställningsförsäkringens omfattning i villkoret.
Försäkringen gäller då bilen är uppställd i Sverige
och inte brukas. När du vill köra bilen igen meddelar
du Transportstyrelsen. Vi får meddelande om
ändringen automatiskt och återställer din försäkring
till samma omfattning som när bilen senast var i
trafik. Se 6.8 Avställning samt sidorna 2 och 3.

VID SKADA

Om en skada inträffar ska du så snart som möjligt
anmäla den till oss. Då får du nästan alltid direkt ett
slutgiltigt skadebesked. Anmälan gör du enklast via
vår hemsida eller genom att ringa oss.

Försäkringsmoment

Självrisker* privatkund

Trafik

0 kr

Brand

1 500 kr

Glas

1 800 kr, 200 kr vid lagning

Stöld

1 800 kr
1 000 kr vid larm
0 kr vid spårsök

Maskin och elektronik

Personbil och lätt lastbil
8 år eller 15 000 mil
• 0-6 000 mil, 3 000 kr
• 6 001-10 000 mil, 5 000 kr
• 10 001-15 000 mil, 8 000 kr

Feltankning

4 500 kr

Räddning

1 200 kr

Rättsskydd

20 % av kostnaden minst 1 000 kr

Vagnskada

4 valbara alternativ
2 500 kr
4 500 kr
7 000 kr
10 000 kr

(1 000 kr extra självrisk vid förare yngre än 25 år)

(1 000 kr extra självrisk vid förare yngre än 25 år)

* vid finansiering kan inte självriskerna ändras under avtalsperioden.

Försäkringsmoment

Självrisker* företagskund

Trafik

10 % av prisbasbeloppet (pbb)

Brand

10 % av pbb

Glas

5 % av pbb, 200 kr vid lagning

Stöld

10 % av pbb
0 kr vid fabriksmonterat larm
1 000 kr vid eftermonterat larm
0 kr vid immobilizer & spårsök

Maskin och elektronik

Personbil och lätt lastbil
8 år eller 15 000 mil
• 0-4 000 mil, 10 % av pbb
• 4 001-7 000 mil, 30 % av skadekostnaden minst 10 % av pbb
• 7 001-10 000 mil, 40 % av skadekostnaden minst 10 % av pbb
• 1 0 001-15 000 mil, 50 % av skadekostnaden minst 10 % av pbb

Feltankning

10 % av pbb

Räddning

5 % av pbb

Rättsskydd

20 % av kostnaden minst 10 % av pbb

Vagnskada

10 % av pbb

(1 000 kr extra självrisk vid förare yngre än 25 år)

(1 000 kr extra självrisk vid förare yngre än 25 år)

* vid finansiering kan inte självriskerna ändras under avtalsperioden.
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