
Fordonsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: AutoConcept Insurance AB  Produkt: Komponentförsäkring

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformation och i det fullständiga villkoret, som 
finns på autoconcept.se. Du kan också få det hemskickat via vår kundservice.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Fordonsförsäkringen är en komponentförsäkring anpassad för dig som äger en personbil eller en lätt lastbil.  

MoneyGo +15:  Maximal ersättning per skada för MoneyGo +15 är 50 000 kr inkl. moms. MoneyGo +15 upphör då fordonet inom 

garantiperioden når en ålder av 15 år eller 300 000 km.

Vad ingår i försäkringen?
 Motor: 

Motorblock, topplock, alla invändiga mekaniska 
komponenter i dessa inkl. topplockspackning.  
Alla elektriska motorer i drivlinan.

 Växellåda: 
Alla invändiga mekaniska komponenter i växellåda.

 Övrigt: 
Olja, kylarvätska eller liknande som måste bytas i 
samband med godkänd reparation.

Vad ingår inte i försäkringen? 
Nedan finns några exempel på vad som inte ingår  
i din försäkring. Se det fullständiga villkoret för  
mer information. 

 Service och underhåll

 Slitagedelar

 Karosseri, lack, glas och inredningsdetaljer 

 Katalysator, filter, lampor och batterier 

 Underhållnings-, navigations- och 
kommunikationsutrustning 

 Programmering, läckage och missljud

 Elektriska kablar, slangar, vajrar, rör och remmar

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker?

 Ersättning lämnas inte för skada som uppstått pga 
yttre påverkan eller onormal belastning t ex  taxi-, 
tävlings- eller terrängkörning.

 Inte heller skador orsakade av frost, överhettning, 
trimning, fukt, brand, korrosion, trafikolycka, 
bristande underhåll eller grov oaktsamhet.

 Gäller för fordon upp till 3,5 ton.

 Summan av alla krav som ställs under 
försäkringstiden får inte överstiga fordonets 
marknadsvärde.

 Försäkringen omfattar inte komponenter som 
skall bytas i samband med service eller normalt 
underhåll eller som måste bytas p.g.a. slitage.

 Felsökningskostnad ersätts endast då skadan blir 
godkänd.

 AutoConcept avgör vid reparation om begagnad 
likvärdig utbytesdel ska användas.

 Följdskada på komponent som inte omfattas och/
eller följdskada orsakad av komponent som inte 
omfattas ersätts inte.
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Var gäller försäkringen?
 Gäller för svenskregistrerade fordon inom EU/EES och Schweiz.

Vilka är mina skyldigheter?
• Du måste lämna riktiga och fullständiga uppgifter till oss. Annars riskerar du att stå helt eller delvis utan försäkringsskydd.
• Uppgifterna i ditt försäkringsbevis gäller för försäkringen. De bestämmer din premie och vilken ersättning du får om något skulle 

hända. Det är därför viktigt att du kontrollerar att uppgifterna stämmer och informerar oss om något ändras.
• Korrekt mätarställning måste anges vid tecknandet.
• Fordonet skall servas enligt tillverkarens rekommendationer.
• Skada skall rapporteras så snart den inträffat.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen skall betalas senast på förfallodagen.

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringen gäller från den dag du tecknar försäkringen, eller från den dag framåt i tiden som du angivit att försäkringen skall

börja gälla. Försäkringen gäller normalt ett år. När försäkringen börjar och slutar framgår av ditt försäkringsbevis.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp din försäkring vid försäkringsperiodens slut eller om ditt försäkringsbehov har upphört.


