
Försäkring för truck ingår i 
ditt finansavtal och
ger dig ett bra skydd för dig 
och din investering. 

Truck

Detta är en kort sammanfattning. De fullständiga villkoren 
finns på Gjensidiges hemsida. Du kan också ringa så skickar 
vi dem till dig. Avtalstid och pris framgår i ditt finansavtal. 
Svensk lag tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna 
kan prövas av allmän domstol. All kommunikation sker på 
svenska. Försäkringen gäller i norden.

Sammanfattning av försäkringens innehåll:

Trafikförsäkring
• Personskador på föraren, passagerare och andra personer 

utanför trucken.
• Skador på fordon och annat som du kör på, till exempel 

ett staket.
• För trafikskada är självrisken 50 procent av prisbasbeloppet.

OBS att andra självrisker finns, bland annat vid
vinterväghållningsentreprenader.

Halvförsäkring
Halvförsäkringen ersätter bland annat:
• Stöld och skador efter stöldförsök eller inbrott. Vi har  

särskilda regler för låsning för att din stöldförsäkring ska 
gälla fullt ut. Om trucken stjäls och varit utrustad med av 
oss godkänd spårningsutrustning slipper du stöldsjälvrisken. 
Det gäller om stöldskyddet varit aktiverat vid skadetillfället. 
Självrisken är 100 procent av prisbasbeloppet. Andra  
självrisker kan förekomma.

• Brand Viktigt är att anläggningsmaskinen uppfyller de 
regler om brandskydd som gäller enligt Brandskydds-
föreningens bestämmelser SBF 127 senaste version. 
Kontakta oss om du är osäker vilka brandskyddskrav som 
gäller för truck. Självrisken är 100 procent av prisbasbeloppet. 
Andra självrisker kan förekomma.

• Glas Ersätter skador på glasrutor som krossas eller spräcks 
till exempel genom stenskott eller skadegörelse.

• Rättsskydd Ingår och självrisken 20 % av pbb.

• Skadegörelse på trucken Ingår.
• Kris Gäller utan självrisk, 10 behandlingstillfällen ingår per 

skada.

Vagnskadeförsäkring
Vangskadeförsäkringen ersätter bland annat:
• Skador på trucken vid en krock eller en annan trafikolycka.
• Annan yttre olyckshändelse, till exempel om ett träd blåser 

ner på trucken.

Självrisken är 100 procent av prisbasbeloppet. Andra självrisker 
kan förekomma.

Försäkringstid och premie
Försäkringen tecknas i samband med upplägg av fordonets
finansiering och följer finansieringens avtalstid. Premien
bestäms bl.a. av värdet på fordonet du valt och gäller ett år
i taget. Försäkringen gäller för ett år i taget men förnyas
automatiskt så länge ditt finansavtal gäller. När ditt 
finansavtal upphör kommer du att få ett erbjudande om 
fortsatt försäkring i Gjensidige.

Försäkringsgivare är:
Försäkringsgivare är Gjensidige Försäkring, organisations- 
nummer 516407-0384.

Kontakt vid skada:
Gjensidige Försäkring
E-post: skador@gjensidige.se
Telefon: 0771 - 326 326

Försäkringsförmedlare
Försäkringen förmedlas och  
administreras av AON,  
Box 27093,  
SE-102 51 Stockholm,  
Telefon 08- 697 4498.

De fullständiga  
villkoren finns på 

gjensidige.se


