
PBS Självriskreducering 
Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag 
 
Försäkringen i korthet 
Försäkringen ersätter avdrag för självrisk som den försäkrade har betalat i samband med skaderegleringen på det 
försäkrade fordonen via den försäkrades ordinarie motorfordonsförsäkring. Försäkringen ersätter inte kostnader för 
självrisk som bekostats av självriskkonto som den försäkrade har hos motorfordonsförsäkringen eller skador som 
understiger gällande självrisk på motorfordonsförsäkringen. 
 
Viktigt 
Försäkringen gäller i Europa. Observera att försäkringen kan utnyttjas en gång per försäkringsår och att det fordon som är 
angivet i försäkringsbeviset ska omfattas av minst halvförsäkring. 
 
Exempel på när försäkringen inte gäller 
Försäkringen omfattar inte husbilar, släpvagnar, husvagnar, fordon i yrkesmässig trafik, fordon för uthyrning, militärfordon, 
fordon som används i kommersiellt syfte, utryckningsfordon samt fordon som deltar i tävlingsverksamhet eller för fordon 
vars egenvikt överskrider 3 500 kg. 
Försäkringen ersätter bland annat inte:  

• skada som uppkommit på grund av mekaniskt eller elektriskt fel, 

• skador som hänför sig till sjukvårdskostnader, personskadeskydd, eller bärgningsskydd enligt 
motorfordonsförsäkring, 

• skada på eller stöld av fordonets däck eller däck med fälg, 

• skador som via motorfordonsförsäkring reglerats som glasskada, 

• skador som uppkommer på grund av vårdslöshet eller 

• skador som uppkommer på grund av vårdslös körning eller körning under inverkan av narkotika/alkohol. 
 

Säkerhetsföreskrifter och aktsamhetskrav 
Det ankommer på försäkringstagaren att se till att nyckeln inte lämnas kvar i eller i närheten av bilen samt att den förvaras 
på ett säkert sätt. Nyckeln får inte förses med uppgifter om namn, adress eller registreringsnummer. Om 
säkerhetsföreskrifter eller aktsamhetskrav inte följs kan ersättningen sättas ned och vid allvarlig försummelse helt bortfalla.  
 
Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk 
 
Försäkringen kostar  
495 kr för 12 månader.  
 
Försäkringslängd 
Försäkringsperioden är 12 månader.  
 
Ångerrätt  
Är köpet av försäkringen gjort via kundservice eller webbutik gäller Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. 
Den ger dig ångerrätt i 14 dagar från det att du köpt din försäkring. Vänd dig till kundservice på telefon 08-55119811 om du 
vill ångra ditt köp av försäkring.  
 
Försäkringsgivare 
Försäkringsgivare för försäkringen är AmTrust International Underwriters Ltd som i Sverige representeras av AmTrust 
Nordic AB.  
 
Om vi inte kommer överens 
Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan beslutet prövas av försäkringsgivaren, genom 
att försäkringstagaren kontaktar AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm, tfn 08-440 38 20. Det finns även 
möjlighet att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 
00. Försäkringstagaren har även möjlighet att väcka talan mot försäkringsgivaren vid allmän domstol. 
Vid klagomål kring hantering av ditt försäkringsärende kontakta AmTrust Nordic på ovanstående adress eller skriv till 
klagomal@amtrustgroup.com. 


