Försäkring
Tung lastbil
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Länsförsäkringar Produkt: Försäkring för tung lastbil
Försäkringsgivare till din försäkring är ett av de 23 ömsesidiga länsförsäkringsbolagen registrerade i Sverige.
Av din offert eller försäkringsbrev framgår namn och organisationsnummer till det länsförsäkringsbolag som
är din försäkringsgivare. Se för- och efterköpsinformation, försäkringsbrev och försäkringsvillkor för komplett
information.
Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkring för tung lastbil är ett försäkringsskydd för dig och din lastbil vid trafikolyckor men gäller även för andra skador på lastbilen.
Du kan välja mellan den obligatoriska trafikförsäkringen, en halvförsäkring eller en helförsäkring samt tilläggsförsäkring Avbrott.
Du kan också komplettera med en tilläggsförsäkring för din åkeriverksamhet om du bedriver sådan.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen gäller för:
33 Dig som ägare och föraren av lastbilen.
33 Förare och passagerare i lastbilen.
33 Fordonet och normal utrustning som hör till
fordonet. Den kan vara fast monterad eller lös.
Försäkringen ersätter:
Trafikförsäkring
33 Personskador och skador på annans egendom.
Halvförsäkring (inkl trafikförsäkring)
33 Skador genom brand, åsknedslag eller explosion.
33 Skador på vind-, sido- eller bakruta som
genombrutits, spräckts eller krossats.
33 Stöld och skadegörelse.
33 Räddning och bärgning om din lastbil råkat ut
för ett driftstopp, blivit stulen eller skadats
under färd.
Rättsskydd
33 Om du hamnar i tvist i samband med en
trafikskada eller vid köp, försäljning eller
reparation av lastbilen.
Krisförsäkring
33 Behandlingskostnader hos psykolog eller
terapeut om du varit i en trafikolycka.
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Helförsäkring (inkl trafikförsäkring och
halvförsäkring)
33 Yttre skador på din bil.
Försäkringsbelopp:
33 Trafikförsäkringen ersätter personskador och
skador på egendom med upp till 300 miljoner
kronor.
33 Övriga försäkringsbelopp framgår av ditt
försäkringsvillkor.

Tilläggsförsäkring som kan väljas till
Avbrottsförsäkring
Avbrottsersättning om din lastbil blir stulen eller
skadad och inte kan användas.
Åkeriförsäkring
Om du använder din lastbil i åkeriverksamhet.
Omfattar bland annat för skada på företagets
egendom och ansvarsförsäkring om du blir
skadeståndsskyldig.
Transportöransvarsförsäkring
Om du som transportör blir ansvarig för skador på
det gods du fraktar.

Vad ingår inte i försäkringen?
Lastbilsförsäkringen (helförsäkring, inklusive
halvförsäkring och trafikförsäkring) gäller inte
för bland annat
22 Skada om fordonet används för militärt ändamål
22 Skada som består i slitage, förbrukning eller som
har orsakats av bristfälligt underhåll eller uppenbart felaktig reparationsåtgärd.
22 Skada som hänt under tävling med fordonet eller
träning inför tävling.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?
Försäkringen har begränsningar och här ser du de viktigaste. I försäkringsvillkoren kan du läsa exakt vad som gäller.
I följande fall kan du få lägre ersättning vid skada:
11 Föraren saknar giltigt körkort eller förarbevis.
11 Föraren är påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel vid framförandet av lastbilen.
11 Lastbilen inte överstämmer med registreringsbeviset eller svenskt typgodkännande.
11 Lastbilen lämnas utan att låsas med ratt-eller växelspakslås.
11 Stöld och skadegörelse begås av någon som har tillåtelse att vara i, eller har fått nyckel till lastbilen.
11 Avmonterad utrustning förvaras så att obehöriga har tillgång till den.
11 Lastbilens maximilast överskrids.
11 Lastbilen framförs trots att den har körförbud.

Var gäller försäkringen?
33 Försäkringen för fordonet gäller i de länder som är anslutna till det så kallade gröna kortsystemet och vid transport
mellan dessa. För åkeriverksamhet, se försäkringsvillkoret.

Vilka är mina skyldigheter?
Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen
och betala premien. Du ska också tala om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss har förändrats.
Du är skyldig att följa de föreskrifter som gäller för försäkringen och som framgår av försäkringsvillkoren. Föreskrifter är
regler som beskriver hur du ska ta hand om din egendom. Det kan till exempel vara att låsa ditt fordon eller låsa in utrustning.
Om du inte följer dessa regler kan du få lägre ersättning vid skada eller förlust. Läs om föreskrifterna i försäkringsvillkoren.
När en skada inträffat eller hotar att omedelbart inträffa måste du försöka hindra eller begränsa skadan.

När och hur ska jag betala?
Du ska betala försäkringen inom 14 dagar från det att vi skickat fakturan till dig.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen tecknas på ett år om vi inte kommit överens om annan tid och gäller från den dag som anges i försäkringsbrevet.
Din försäkring förnyas normalt om den inte har sagts upp till försäkringstidens slut, eller om det framgår av avtalet eller
andra omständigheter att den inte ska förnyas.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om du inte längre har behov av försäkringen genom att höra av
dig till oss. Du kan också säga upp försäkringen i samband med förnyelsen.

