AssistMe Vägassistans Husbil
Faktablad för försäkringsprodukt (2021-06-11)
Företag: W.R. Berkley Insurance AG, Svensk filial, org. nr. 516410-2070, svensk filial av W.R. Berkley
Europe AG, registrerad i Lichtenstein.
Produkt: AssistMe Vägassistans Husbil
Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns i fullständiga försäkringsvillkoren
som ni har tillgång till i AssistMe appen eller på www.assistme.se.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen AssistMe Vägassistans Husbil är en personbunden försäkring och gäller för dig som
försäkringstagare, när du som förare eller passagerare råkar ut för driftstopp i en egen, lånad eller hyrd husbil.
Försäkringen täcker kostnader för, till exempel bärgning och ersättningsbil. Försäkringen kan tecknas av
AssistMe´s medlemmar.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

! Försäkringen gäller vid oförutsedda driftstopp,
som orsakats av ett mekaniskt- eller tekniskt fel,
urladdat batteri, punktering, bränslebrist, fel
bränsle, nyckelproblem, dikeskörning, kollision,
inbrott eller brand.

I

! Hjälp på plats eller nödvändig bärgning till
närmaste lämpliga verkstad.

"

försäkringen ingår inte:

"
"

Kostnader för t.ex. bränsle, parkering, vägtullar,
broavgifter.
Kostnader för verkstadstjänster, reparationer,
batteri, däck eller andra reservdelar
Kostnader för extra försäkringar, extra utrustning,
m.m i samband med bilhyra

! I försäkringen ingår även bärgning av tillkopplat
släpfordon.
! Ersättningsbil i max 3 dygn om bilen behöver
bärgas till verkstad.
! alternativt Hemresa på billigaste lämpligaste
färdsätt.
! alternativt Hotell i max 3 dygn.
! alternativt 800 kr i Stilleståndsersättning.
! Resa för att hämta fordon efter reparation om
verkstaden ligger mer ´än 100 km från
hemorten.
! Hemtransport av fordon vid akut sjukdom.

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
Nedan följer exempel på begränsningar

!
!
!
!
!
!

Gäller ej husbilar överstigande 15.000 kg
Gäller ej fordon i yrkesmässig trafik
Gäller ej vid terrängkörning.
Gäller enbart fordon med minst en halvförsäkring
Försäkringen ersätter maximalt tre
skadehändelser under samma försäkringsperiod.
Maximal ersättning per skadehändelse är
12.000 kr.

Var gäller försäkringen?
! Gäller i Sverige och Europa
(Med Europa menas giltiga Gröna kort länder. Se www.tff.se för mer information om vilka länder som ingår)

Vilka är mina skyldigheter?
Dina skyldigheter är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Följa den lagstiftning och andra bestämmelser som gäller på området.
Betala försäkringspremien i tid.
Lämna riktiga och fullständiga uppgifter.
Anmäla skadehändelser till AssistMe så snart som möjligt.
Delge AssistMe nödvändiga dokument vid skada.
Följa anvisningar för användning, skötsel och underhåll av fordon.
Se till att fordonet inte framförs av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
Se till att fordonet inte används av förare som saknar körkort om inte kraven för övningskörning är uppfyllda.
Se till att fordonet inte används om det har körförbud.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen betalas med kort per helår eller per månad, om inte annat överenskommits.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringsperioden är 12 månader och gäller från och med det startdatum som framgår av försäkringsbrevet. Vid
nyteckning av försäkring tillämpas en karenstid om 15 dagar, vilket innebär att försäkringen först kan användas 15 dagar
efter startdatum.
Försäkringen förnyas automatiskt om försäkringstagaren under innevarande försäkringsperiod inte själv önskar att
försäkringen skall upphöra. Försäkringstagaren meddelas minst 30 dagar före innevarande försäkringsperiods slut om
kommande förnyelse där nya villkor och premie kan gälla.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp när som helst om ditt försäkringsbehov skulle upphöra, t.ex om du mister ditt körkort. I
övriga fall kan du närsomhelst säga upp försäkringen att avslutas vid försäkringsperiodens slut.

