Villkorsbilaga till Ford Försäkring
Försäkringsvillkor Bil, maj 2019
Villkorsförändringarna i denna villkorsbilaga gäller från 19 maj 2020 och ska läsas tillsammans
med de fullständiga villkoren maj 2019, se fordforsakring.se
Denna villkorsbilaga visar de förändringar som gäller från 19 maj 2020.

Krav på positioneringssystem vid stöld av bil

Om det på ditt försäkringsbrev är angivet krav på att bilen ska vara utrustad med
positioneringssystem eller om bilen har ett marknadsvärde över 1,5 miljoner kr (vid tecknandet
eller vid förnyelsen av försäkringen), ska bilen vara utrustad med aktiverat och godkänt
positioneringssystem med larmcentralkoppling. Saknas fungerande sådan utrustning lämnas
nedsatt ersättning vid stöld. Se 4.4 Krav 3.

4.4 Om du inte uppfyller säkerhetsföreskrift eller annan skyldighet

Om du inte uppfyllt en säkerhetsföreskrift eller annan skyldighet kan ersättningen vid en skada
minskas med ett särskilt avdrag. Hur stort avdraget blir beror på omständigheterna.
Krav 3: Ersättningen är begränsad till 60 % av marknadsvärdet.

Självriskförmån vid vagnskadegarantiskada gäller för nytecknad
försäkring från 19 maj 2020 och vid förnyelser från 1 juli 2020 och därefter
6.9 Självriskförmån vid vagnskadegarantiskada

Vid skada som ersätts genom bilens vagnskadegaranti reducerar försäkringen självrisken
enligt vagnskadegarantibeviset med 3 000 kr. Bilen behöver vara minst halvförsäkrad eller ha
gällande avställningsförsäkring, hos oss, vid skadetillfället för att försäkringen ska gälla.
Försäkringen ersätter inte moms om du är momsredovisningsskyldig.

Stor Bilextra

9 Stor Bilextra – tilläggsförsäkring

Av försäkringsbrevet framgår om Stor Bilextra ingår. Försäkringen kan tecknas för bil som är
minst halvförsäkrad hos oss.

9.1 Ersättning för hyrbil i Sverige

FO-2005-230 IfCA

Kostnad för hyrbil ersätts med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden. Istället för hyrbils
ersättning kan kontant ersättning lämnas med 150 kr per dag. Ersättning lämnas för högst
60 dagar.
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