INFORMATION OM
SJÄLVRISKER
FÖRETAG

Självrisken – vad ligger den på?

Trafik
Brand
Stöld
Glas
Skadegörelse
Rättsskydd
Kris
Djurkollision
Maskin
Räddning
Allrisk
Vagnskada
Hyrbil
Trafikolycksfall*
Egendom i bil*

2500 kr
2500 kr
2500 kr
Lägsta belopp 2500 kr, vid lagning 100 kr
per stenskott
2500 kr
20 % av skadekostnaden, men lägst 2500 kr
0 kr
0 kr
Se ert försäkringsvillkor för självriskkostnad
2500 kr
2500 kr
4500 kr
25 % av dygns- och kilometerkostnaden
0 kr
Se ert försäkringsvillkor för självriskkostnad
*Valbara tilläggsförsäkringar

Trafikförsäkring:
Ger ersättning vid skador som uppkommer på annan persons egendom vid trafikolycka. Den
ersätter även om du eller någon annan person skulle skadas.
Självrisk: 2500 kronor.
Brandskydd:
Ger ersättning vid skador på bilen som orsakats av blixtnedslag, explosion, brand eller skador
på elektriska kablar via kortslutning.
Självrisk: 2500 kronor.
Stöldskydd:
Försäkringen gäller för skador genom stöld, tillgrepp och rån.
Självrisk: 2500 kronor.
Glasskydd:
Gäller vid byte eller reparation av ruta efter exempelvis stenskott.
Självrisk: 2500 kronor. 100 kronor vid reparation av stenskott.
Skadegörelse:
Gäller när bilen blivit saboterad av annan person.
Självrisk: 2500 kronor.
Rättsskydd:
Ger ersättning vid somliga tvister och brottsmål som gäller dig som bilägare.
Självrisk: 20 % av skadekostnaden, men som lägst 2500 kronor.

Krisskydd:
Ger ersättning om du behöver komma i kontakt med en psykolog efter en trafikolycka, rån, hot,
överfall eller traumatisk händelse i samband med färd med fordonet.
Självrisk: 0 kronor
Djurkollision:
Försäkringen gäller för skada på försäkrat fordon i samband med att djur plötsligt och oförutsett
kommit ut på vägbanan.
Skadan ska vara ersättningsbar enligt vagnskadeförsäkringen/vagnskadegaranti. Högsta
ersättning är 20 procent av prisbasbeloppet.
Självrisk: Försäkringen gäller utan självrisk.
Maskinskada:
Fordonet får vara högst 8 år gammalt, räknat från första registreringsdatum, och kört högst
15 000 mil. Försäkringen gäller för oförutsedd skada som påverkat fordonets funktion, av
villkoret framgår vilka komponenter inom fordonet som omfattas.
Självrisk: Se ditt försäkringsvillkor för att få självriskkostnader för din bil.
Räddning:
Ger ersättning för kostnader vid bärgning eller räddning vid en trafikolycka eller driftstopp.
Självrisk: 2500 kronor.
Allrisk:
Ger ersättning för plötsliga och oförutsedda skador på bilens inredning eller om du tankar fel
drivmedel samt skadar din bilnyckel, m.m.
Självrisk: Se ditt försäkringsvillkor för att få självriskkostnader för din bil.
Vagnskada:
Ger ersättning för skador på bilen som uppstår vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller
skadegörelse. Självrisk: 4500 kronor.
Vagnskada ingår vanligtvis som garanti de tre första åren när du köper en ny bil av en svensk
generalagent.
Hyrbil:
Gäller om du behöver en hyrbil om ditt fordon repareras på verkstad.
Självrisk: 25 % av hyrbilens dygns- och kilometerkostnad.
Valbara tilläggsförsäkringar:
Trafikolycksfall:
Ger ersättning vid medicinsk invaliditet och dödsfall till följd av trafikskada.
Självrisk: 0 kr
Egendom i bil:
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på egendom och tillhör eller hyrs av
försäkringstagaren och som är avsedda att användas i firmans verksamhet. Kaskoförsäkringen
gäller även för fastmonterad inredning/utrustning, som hyllor, skåp, hurtsar och bänkar.
Självrisk: Se ditt försäkringsvillkor för att få självriskkostnader för din bil.
Ytterligare självrisker kan förekomma.
För att se dina självrisker, se fullständiga försäkringsvillkor.

Det fullständiga försäkringsvillkoret för företag hittar du på www.enerfy.se/foretag, i din app eller
på Mina Sidor på enerfy.se.
Se villkoret MF-EF 2018-03-01.
Senast uppdaterad: 5 februari 2018.

