Lite begreppsförklaringar
TRAFIKFÖRSÄKRING: Täcker personskador på förare, passagerare och andra
inblandade personer. Dessutom ersätts
kläder och andra tillhörigheter som den
skadade personen hade på sig vid olyckstillfället, egendom utanför fordonet och
vissa ombudskostnader vid förhandling om
skadereglering.

•

BRAND: Brandskada orsakad genom brand,
åska, explosion eller vissa elfel.
GLAS: Krossad, genombruten eller spräckt
vindruta, sidoruta eller bakruta.

•
•

STÖLD: Försäkringen täcker stöld, tillgrepp
eller rån av fordonet, monterade hjul och
viss annan utrustning som hör till fordonet. Skadegörelse och skada genom försök
till stöld eller tillgrepp av fordonet ersätts
också.

•

SKADEGÖRELSE: Kaskoförsäkringen gäller
även för skada som uppkommit på fordonet genom skadegörelse av annan person.

•

DJURKOLLISION: Försäkringen gäller för
skada på försäkrat fordon i samband med
att djur, plötsligt och oförutsett kommit ut
på vägbana. Ersättning lämnas även om
vagnskadeförsäkring inte tecknats. Dock
gäller reglerna för ersättningsbar vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti.

•

MASKIN: Avser skada på motor och
styrelektronik samt komponenter som t
ex tänd-, kyl-, broms- och bränslesystem,
airbag och generator.

•

HÄMTSERVICE: Vår bilförsäkring med
Hämtservice innebär att vi hjälper dig från
det att olyckan inträffar till dess att du
har bilen tillbaka lagad från verkstaden. Vi
hjälper dig att boka verkstad,  köra bilen
till verkstaden och tillbaka när din bil råkat
ut för en mindre körbar skada. Du slipper
lägga din dyrbara tid på verkstadsbesök
och det kostar inget extra. Har du dessutom hyrbilstillägg kör vi hem hyrbilen till dig
samtidigt som vi hämtar din skadade bil.

•

DRULLEFÖRSÄKRING: I vår bilförsäkring
ingår alltid Drulle som ger ett bra skydd
för mindre ”vardagsolyckor” som du själv
orsakar inuti bilen,  exempelvis när du lastar in i bilen eller om barnen spiller glass i
baksätet eller om du tankat fel eller tappat
bilnycklarna

•

RÄTTSSKYDD: Om du krävs på skadestånd
utreder vi om du är skadeståndsskyldig enligt gällande rätt, och förhandlar med den
andra parten. Vi för din talan vid rättegång
och står för eventuella rättegångskostnader och skadestånd. Du kan också få ersättning för kostnader vid vissa tvister som
inte omfattas av sam- hällets rättshjälp.

•

KRIS: För försäkrad som råkar ut för någon
av nedanstående skadehändelser och
detta medför en psykisk kris; ingår Kristerapi. Skadehändelser som avses;  
-trafikolycka
-rån, hot eller överfall i samband med färd
med fordonet

•

VAGNSKADA: Ersätter skador på ditt
fordon vid trafikolycka eller annan yttre
olyckshändelse. Försäkringen gäller även
för skada som uppstått under transport på
annat transportmedel. Skada på husvagn
genom läckage ersätts också.

•

HYRBIL (frivillig tilläggsförsäkring): Med denna
försäkring får du hjälp om företagets bil blir
stulen eller skadad så att du inte kan använda
den. Vi hjälper dig med hyrbil och ersätter 75
procent av dygns- och kilometerkostnaden i
högst 65 dagar. Om du väljer att inte hyra bil
får du i stället 100 kronor per dag för personbil.- och 200 kronor per dag för lätt lastbil.
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•

Motorfordonsförsäkring för medlemsföretag
i Trädgårdsanläggarna i Sverige

Vill du veta mer?
Kontakta vår försäkringsservice hos
WillisTowersWatson

Håll företaget rullande. Om företagets fordon står still, gör företagets verksamhet det också.
Skillnaden mellan att ha en försäkring och
att vara rätt försäkrad är stor. Därför har vi
på tagit fram en fordonsförsäkring för företag inom trädgårdsanläggningsbranschen.
Det lönar sig att se över sin motorfordonsförsäkring! Intresset för försäkringen har
varit stort och många av medlemsföretagen är redan anslutna. Försäkringen har en

Telefon:
E-post:
Adress:

förmånlig premie och gäller med obegränsad
körsträcka samt självriskreducering vid djurkollision.

08-546 359 79
forsakringsservice@willis.com
Box 7273
103 89 Stockholm

Du tecknar försäkringen genom att kontakta
vår försäkringsservice hos Willis som administrerar försäkringslösningen. Försäkringsgivare
är Trygg-Hansa, det är även Trygg-Hansa som
sköter skaderegleringen.

Tunga fördelar på vägen

Försäkringens omfattning*

1. Fri körsträcka!

Trafikförsäkring

1. Så kallad deklarationsförsäkring tillämpas, vilket innebär att nyanskaffning/fordonsbyte
av oregistrerade fordon rapporteras till försäkringsgivaren en gång per år. Köp/avyttring
av registreringspliktiga fordon inhämtas med automatik från Bilregistret.
2. Ett försäkringsavtal utfärdas för samtliga fordon med huvudförfallodag 1 februari.
3. Smidigt! Avräkning av premie sker en gång per år.
4. Hyrbil ingår i grundförsäkringen avseende personbil och lätt lastbil.
5. Arbetsmaskiner och tunga lastbilar omfattas av avbrottsförsäkring vid delkasko- och
vagnskada.
6. Vagnskadeförsäkringen för lastbilar och motorredskap inkluderar olika aggregat som
monteras på fordonen t.ex snöplog, sandningsaggregat, såmaskin.
7. Obegränsad körsträcka.
8. Maskinskadeförsäkringen erbjuder 8 år och 15 000 mil

Vagnparksavtal
Vi erbjuder även vagnparksavtal för de större företagen/koncernerna. Givetvis med samma
förmånliga försäkringsinnehåll.
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*Begreppsförklaringar och mer information om varje mment finner du på baksidan av foldern.

