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1. Försäkringstagare      

Försäkringstagare är Permanent Bilskydd PBS AB, (”PBS”). 
 

2. Försäkrad 
Försäkringen gäller för den privatperson (”den försäkrade”) vilken är kund 
hos PBS och har ingått försäkringsavtal i enlighet med nedanstående villkor. 

 

3. Försäkrat objekt 
Försäkringen gäller för det fordon som är angivet i försäkringsbeviset och 
som omfattas av minst halvförsäkring. 

 

4. När gäller försäkringen 
Försäkringen gäller under den period som anges i försäkringsbeviset som 
meddelas i samband med utskicket av premiefakturan. 

 

5. Var gäller försäkringen 
Försäkringen gäller i Europa. 

 

6. Vad gäller försäkringen för  
Försäkringen ersätter avdrag för självrisk som den försäkrade har betalat i 
samband med regleringen av skada på det försäkrade objektet 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 den 
försäkrades självrisk hos sitt motorfordonsförsäkringsbolag. 

 

Försäkringen kan utnyttjas för 1 skadehändelse per försäkringsår. 
 

En förutsättning för ersättning är att tidpunkten för skadans inträffande kan 
specificeras, skadehändelsen beskrivas och platsen för skadan bestämmas. 

 

7. Allmänna undantag 
Försäkringen omfattar inte husbilar, släpvagnar, husvagnar, fordon i 
yrkesmässig trafik, t.ex. taxi, budbilar, körskolebilar, fordon för uthyrning, 
militärfordon, fordon som används i kommersiellt syfte, testas, 
utryckningsfordon samt fordon som deltar i tävlingsverksamhet eller för 
fordon vars egenvikt överskrider 3 500 kg 
Ersättning lämnas inte för omständigheter som var kända vid försäkringens 
tecknande. Om den försäkrade eller en närstående i bedrägligt syfte uppger, 
förtiger eller döljer något av betydelse för skadefallets bedömning, gäller inte 
försäkringen. Försäkringen gäller inte heller om skadan är ett resultat av 
olaglig handling utförd av eller orsakad avsiktligt av den försäkrade eller 
närstående till denne. 

 

8. Särskilda undantag 
Ersättning lämnas inte för: 

 skada som uppkommit på grund av mekaniskt eller elektriskt fel, 

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

 kostnader hänförliga till eventuella tilläggsförsäkringar. 

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

 skador som via motorfordonsförsäkring reglerats som glasskada, 

 skada på eftermarknadsutrustning som inte monterats av tillverkaren, 

 indirekt skada, 

 skador som uppkommer på grund av vårdslöshet. eller 

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

 

9. 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. 

 

Har säkerhetsföreskrifter och/eller aktsamhetskravet inte iakttagits minskas 
ersättningen som regel med ett särskilt avdrag. Vid allvarlig försummelse 
kan ersättningen till och med helt falla bort (nedsättning till noll) 

 

10. Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk. 

 

11. Ersättningsbestämmelser 
Försäkringen ersätter den självrisk den försäkrade betalat via ordinarie 

motorfordonsförsäkring, dock maximalt 3 000 kr. 
 

12. Skyldighet att anmäla skada 
Skadeanmälan ska göras till PBS omedelbart, dock senast inom 12 
månader från det att ersättningsbeslutet meddelats från 
motorfordonsförsäkringen, alternativt vid stöld av bil 12 månader från dagen 
för polisanmälan.  

Sker skadeanmälan senare och om försäkringsgivaren lidit skada av att det 
förflutit längre tid än 12 månader från skadetillfället kan 
försäkringsersättningen komma att sättas ned efter vad som är skäligt med 
hänsyn till omständigheterna. Nedsättning sker inte om försäkringstagarens 
försummelse varit ringa. 

 
      Skadeanmälan sker via: http://claims.amtrustnordic.se/pbs och frågor       

      kring skador besvaras på 08-505 88 844. 

      Skadeanmälan kompletteras med: 

 kopia av beslut om skadeutbetalning från försäkringsbolaget hos 
     vilket den försäkrade tecknat motorfordonsförsäkring 

 vid stöld och skadegörelse, en kopia av polisrapport, och 

 annan dokumentation som efterfrågas av försäkringsgivaren och 
     skäligen kan begäras för att reglera skadan 

 

13. Allmänna avtalsbestämmelser 
 

13.1. Premiebetalning 
Premien skall betalas i enlighet med betalningsvillkor angivna i 
premiefakturan. Försäkringsgivarens ansvar inträder vid 
försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalats under 
förutsättning att premien betalas inom på betalningsavin angiven tid. 
Vid senare betalning äger försäkringsgivaren rätt att säga upp 
försäkringsavtalet till upphörande enligt reglerna i 
försäkringsavtalslagen (2005:104). 
Vid förnyad försäkring skall premien betalas inom 30 dagar från det att 
försäkringsgivaren skickat ut premieavin. Om premien för förnyad 
försäkring inte betalas i rätt tid enligt stycket ovan, sägs försäkringen 
upp att gälla 14 dagar från uppsägningen. Om betalning sker inom 
dessa 14 dagar förnyas försäkringen. 
 

13.2. Force majeure 
Försäkringsgivaren är inte ansvarig för skada som direkt eller indirekt 
orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande händelser, 
inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, terrorism, uppror, 
atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd, be-slag, strejk, lockout, 
blockad eller liknande händelse. 
 

13.3. Preskription 
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd 
måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som 
enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den 
som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till 
försäkringsgivaren inom den tid som anges i första stycket, är fristen att 
väcka talan alltid minst sex (6) månader från det att försäkringsgivaren 
har förklarat att man har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan 
inte väcks enligt denna punkt, går rätten till försäkringsskydd förlorad. 
 

13.4. Återkrav 
I den mån betalning av försäkringsersättning rätteligen inte skulle ha 
skett, är den försäkrade skyldig att genast återbetala beloppet till 
försäkringsgivaren, även om denne inte varit medveten om att 
betalningen varit felaktig. 

13.5. Dubbelförsäkring 
Är intresse som är försäkrat i denna försäkring försäkrat även genom 
annan försäkring och finns i denna förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller 
samma förbehåll även i denna försäkring. 
 

13.6. Tillämplig lag och behörig domstol 
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet ska 
prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada 
som inträffar utomlands. 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. 

Är försäkringstagaren inte nöjd med lämnat beslut i samband med 
skada, kan beslutet prövas av försäkringsgivaren. Begäran om 
omprövning ska ske skriftligen till AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 
111 47 Stockholm alternativt via email infonordic@amtrustgroup.com.  
 

13.7. Transaktioner i strid med gällande sanktionsregelverk 
Försäkringsgivaren kommer inte att göra utbetalning under försäkringen 
i den utsträckning villkoret för sådant skydd, betalning av sådan skada 
står i strid med sanktioner eller embargon beslutade av Europeiska 
unionen eller Sverige. Det gäller också för sanktioner och embargon 
antagna av USA, så länge dessa inte är i strid med europeiska eller 
svenska lagar eller regler. Om en utbetalning gjorts som inte når 
mottagaren på grund av sanktioner ska AmTrust International 
Underwriters DAC anses ha fullgjort sitt åtagande enligt avtalet. Om det 
framkommer efter att en försäkring tecknats att försäkringstagaren, 
försäkrat objekt eller förmånstagaren är föremål för sanktioner eller 
embargon har AmTrust rätt att säga upp försäkringen till upphörande i 
förtid. 

14. Försäkringsgivare och Försäkringsförmedlare 
Försäkringsgivare för denna försäkring är AmTrust International 
Underwriters DAC, 40 Westland Row, Dublin 2, Irland som står under 
tillsyn av Central Bank of Ireland. Försäkringsgivaren representeras i 
Sverige av sin generalagent, AmTrust Nordic AB, Hamngatan 11, 111 
47 Stockholm, telefon 08-440 38 00.  

Försäkringen förmedlas och administreras av Permanent Bilskydd PBS 
AB, Box 1287, 164 29 Kista. 

http://claims.amtrustnordic.se/pbs

