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01
GILTIGHET

1.1 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Våra försäkringar gäller för svensk registrerade personbilar i de länder som omfattas av det s k Gröna Kort-avtalet.

Försäkringen gäller även vid transport mellan dessa länder.

Trafikförsäkringen gäller alltid i hela världen enligt Trafikskadelagen, TSL, om svensk medborgare, eller den 
som har hemvist i Sverige, skadats till följd av trafik med svenskregistrerad bil.

Våra tilläggsförsäkringar kan tecknas på svenskregistrerade personbilar, inte avsedda för yrkesmässig trafik/
uthyrning (fordonsklass 01). 

För försäkringar tecknade på taxibilar, personbilar för yrkesmässig uthyrning och lätta lastbilar för yrkes-
mässig trafik/uthyrning gäller särskilda villkor.

1.2 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR/FÖRSÄKRAT INTRESSE
Försäkringen avser endast försäkringstagarens intresse. Försäkringen gäller endast om försäkringstagaren  
är fordonets verklige ägare och huvudsaklige brukare. Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är  
registrerad som ägare och tecknat försäkring för fordonet, trots att du inte äger det och är huvudsaklig brukare. 
I villkoren kallar vi de försäkrade för du respektive dig.

Har du köpt bilen på avbetalning, kredit eller om du hyrt bilen har vi rätt att lämna ersättning till säljaren  
respektive ägaren till hyrbilen. Ersättning till säljaren lämnas högst med dennes återstående fordran enligt  
reglerna i Konsumentkreditlagen, lagen om avbetalningsköp eller lagen om avbetalningsköp mellan närings-
idkare m fl.

1.3 VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Vad din försäkring omfattar framgår av försäkringsbrevet. Det är viktigt att du vet vilka skadehändelser din  
försäkring täcker samt var, när och hur försäkringen gäller. För att försäkringsskada skall föreligga krävs att 
skadehändelsen uppstått plötsligt och oförutsett.

1.3.1 FÖRSÄKRINGEN, UTOM TRAFIK  FÖRSÄKRINGEN, OMFATTAR FÖLJANDE EGENDOM
1. Bilen.

2.  Normal utrustning i eller på bilen om den hör till bilen. Radio-, tele- och annan elektronisk utrustning  
omfattas endast av försäkringen om den är fast monterad och konstruerad för att  användas enbart i bilen. 
Med fast monterad menas att det krävs verktyg för att ta bort den.

3.   Avmonterad bildel/utrustning som hör till bilen. Om en annan bildel/utrustning monterats i dess ställe,  
gäller försäkringen endast för den bildel/utrustning som är monterad på bilen.

4.  Vid stöld av hjul är högsta ersättningsbelopp 50% av gällande prisbasbelopp före självriskavdrag  
(avser bilar äldre än 10 år räknat från första registreringsdagen).

5. En extra uppsättning hjul utöver de hjul som finns på bilen.

1.3.2 UNDANTAG
Mobiltelefon, band, skivor och extra magasin till band- eller CD-spelare.
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02
OMFATTNING

2.1 TRAFIK
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
SKADOR SOM INTRÄFFAT TILL FÖLJD AV TRAFIK MED BILEN.
Försäkringen ersätter:
– Personskador, även förare och passagerare i den egna bilen.
– Skador på annans egendom utanför din egen bil, dock inte tillkopplat släpfordon.
Bestämmelserna som gäller för Trafikförsäkringen finns i Trafikskadelagen, TSL.

SKADESTÅND VID SAKSKADA
Du ska omedelbart meddela oss om du krävts på skadestånd och kravet leder till rättegång. Om försäkringen 
gäller för skadan betalar vi dina skäliga rättegångskostnader. 

UTOMLANDS
För skador utomlands tillämpas skadelandets lag.

PREMIEPÅVERKAN VID SKADA
Varje skada som leder till utbetalning från Trafikförsäkringen medför premiepåverkan från försäkringens  
första årsförfallodag efter skada. Gäller inte bonusklass 9 med minst 5 skadefria år.
Om utbetalning som nämns ovan sker efter att förnyelse av försäkringen har sänts eller efter att premie har  
betalats för den förnyade försäkringen, har Dacia Försäkring rätt att under löpande försäkringsperiod ta ut  
en tilläggspremie motsvarande denna premiepåverkan.

AKTSAMHETSKRAV:
Om du medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningsanspråk eller betalar ersättning utan vårt  
godkännande är detta inte bindande för oss.
Vi är inte heller bundna av domstolsdom om du inte följt anvisningarna enligt ovan (skadestånd).

OMBUD
Du måste välja ombud enligt Dacia Försäkrings villkor för Rättsskydd.

STATLIG RÄTTSHJÄLP
Den som har rätt till statlig rättshjälp ska i första hand ansöka om det.

SJÄLVRISKER M M:
Trafikförsäkringen gäller endast med självrisk om det anges i försäkringsbrevet eller i villkoren. 
Vid följande händelser gäller försäkringen med en självrisk på 1/10 prisbasbelopp, så kallad brottssjälvrisk.
–  När föraren saknar det körkort som krävs eller vid övningskörning då läraren/eleven inte uppfyller kraven  

för tillåten övningskörning.
– Vid rattfylleri.
– Vid uppsåt eller grov vårdslöshet.
Om föraren var under 24 år vid skadetillfället gäller s k ungdoms självrisk, 1 000 kr. 
Om mer än en självrisk gäller läggs beloppen ihop. Vi kräver dock aldrig mer än 1/10 prisbasbelopp från  
en privatperson.

2.2 BRAND
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
SKADOR GENOM 
– Brand som anlagts av tredje man*.
– Blixtnedslag.
– Explosion.
– Brand som inte är anlagd.
* Med tredje man menas annan än dig själv som handlat utan ditt samtycke. 

Med brand avses eld som kommit lös.

SKADOR PÅ
– Elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador på elektriska komponenter.



5

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR:
SKADOR PÅ 
– Motor, ljuddämpare, däck och slangar genom explosion i dessa.

SKADOR 
– Som uppkommit genom trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av brand, blixtnedslag, explosion.
–  Som uppkommit genom kortslutning i komponenter som omfattas av Maskinskadeförsäkringen även om 

sådan försäkring inte ingår för fordonet.

AKTSAMHETSKRAV:
Anordning som an vänds för att värma eller torka bilen eller del av bilen ska vara godkänd för detta. Till-
verkarens anvis ningar ska följas. Svetsnings arbete i bilen får endast ske om nöd vän diga säkerhetsåt gärder 
vidtagits som friläggning och demontering av brännbart material. Brandsläckare ska finnas till hands.

SJÄLVRISKER M M:
Se försäkringsbrev.
Om Dacia personbilen vid skadetillfället är yngre än 5 år räknat från första registreringsdagen är  
självrisken 0 kr. För avmonterad fordonsdel gäller självrisk enligt försäkringsbrev.

2.3 GLAS
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
SKADOR PÅ
– Vindruta. 
– Sidoruta. 
– Bakruta.
som genombryts, spräcks eller krossas.

SJÄLVRISKER M M:
Se försäkringsbrev.
Om vindrutan repareras istället för att bytas är självrisken 200 kr.
Gäller reparation på en Dacia personbil som utförs hos en av Dacia och Dacia Försäkring auktoriserad svensk 
Daciahandlare så är självrisken 100 kr.

2.4 STÖLD
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
SKADOR GENOM
– Stöld (innebär att någon olovligen tar något som tillhör annan person i avsikt att behålla eller sälja det).
–  Tillgrepp av bilen (innebär att någon olovligen tar en bil som tillhör annan person för att använda den, men 

utan avsikt att behålla eller sälja den).
– Försök till stöld eller tillgrepp.
Polisanmälan krävs

FÖRLUST AV BIL
Vi ersätter förlust av bil som inte kommit tillrätta inom 30 dagar från den dag vi fick skriftlig skadeanmälan.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR:
SKADA
– Orsakad av någon som tillhör samma hushåll som du.
– Vid olovligt brukande, d v s att någon olovligen använder annans bil som han/hon redan har i sin besittning.
– Vid bedrägeri- eller förskingringsbrott, exempelvis om utlånad bil inte återlämnas.
– Genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man.
Om fabrikat, modell och ålder inte kan styrkas på stulen bilutrustning utbetalas i regel ingen ersättning.

AKTSAMHETSKRAV:
När bilen lämnas skall den vara låst.
Nyckeln till bilen ska förvaras aktsamt. Nyckeln får inte finnas i eller i direkt anslutning till bilen. Vid försum-
melse höjs självrisken med 10 % av skadekostnaden, dock lägst med 5 000 kr.
Lättmetallfälgar skall vara försedda med godkända låsbara hjulmuttrar. Vid avsaknad av låsbara hjulmuttrar 
tillkommer en extra självrisk på 5 000 kr.
Förkommer nyckel till bil av årsmodell 1999 eller senare ska denna omedelbart avkodas ur bilens elektroniska 
stöldskydd. Vid försummelse höjs självrisken med 10 % av skadekostnaden, dock lägst med 5 000 kr.
Avmonterad bildel/utrustning/hjul som omfattas av försäkringen ska vara inlåst i utrymme som endast  
disponeras av dig. Vid försummelse gör vi normalt avdrag med 50 % av ersättningen. Vid allvarliga fall kan  
avdraget höjas, t o m så att ingen ersättning betalas ut.
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SJÄLVRISKER M M:
Grundsjälvrisk, se försäkringsbrev.

SJÄLVRISK FÖR EXTRAUTRUSTNING 
Som extrautrustning räknas t ex bilradio, bandspelare, CD-spelare, fast monterad biltelefon (inte s k ficktelefon), 
fast monterad bilnavigator, kommunikationsradio, polisradio och tillbehör till dessa. Vid stöld av extra-
utrustning tillkommer en självrisk om kostnaden för återanskaffning eller reparation av den stulna utrustningen 
överstiger 5 000 kr. Utöver grundsjälvrisken betalar du då även 30 % av den överskjutande delen av kostnaden.

SJÄLVRISKELIMINERING 
Vid inbrott i bil, stöld av hela bilen eller tillgrepp av hela bilen tillämpas ingen grundsjälvrisk om bilen vid skade-
tillfället var försedd med aktiverat larm godkänt av Dacia Försäkring eller rekommenderat av Svenska Stöld-
skydds före ningen. Självriskelimi nering tillämpas inte där delar stulits/skadats utanpå bilen. Godkänt larm  
utrustat med nivåsensor ger självriskeliminering vid stöld av på bilen monterade hjul. Om bilen var försedd  
med extra stöldskydd godkänt av Dacia Försäkring eller rekommen derat av Svenska Stöldskydds före ningen 
tillämpas ingen grundsjälvrisk vid stöld eller tillgrepp av hela bilen.

2.5 MASKINSKADA
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
SKADOR ELLER FEL PÅ KOMPONENTER ENLIGT NEDAN SOM BRUSTIT OCH GÅTT SÖNDER  
AV SIG SJÄLV UTAN YTTRE PÅVERKAN:

Bensin och diesel:

MOTOR (FÖR FRAMDRIFT AV BILEN)
– Motor, motorblock, cylinderblock och motorns inre delar.

BRÄNSLESYSTEM
Bensin- och dieselbilar 
– Bränslesystem inkl pumpar, insprutare, tankarmatur, givare och styrsystem (ej bränsletank, ledningar och filter).

INSUGNINGSSYSTEM/AVGASSYSTEM
–  Grenrör, avgasturbo, kompressor, laddluftkylare, lambdasond, partikelfilter och katalysator (endast vid  

felaktiga avgasvärden) inkl styrsystem.

KYLSYSTEM
– Motorns kylsystem, oljekylare och kylare. Fabriksmonterad bensin- /dieselvärmare och elvärmare till flexifuel.

TÄNDNING/REGLERSYSTEM
– Tändsystem inkl styrsystem (ej tändstift/glödstift och startbatteri/förbrukningsbatteri).

ELSYSTEM MOTOR
– Generator, startmotor och motorns styrelektronik.

KRAFTÖVERFÖRING
– Kraftöverföring inkl styrsystem (ej slitna lamellbelägg och följdskador) och hjullager.

BROMSSYSTEM
– Bromsservo, huvudcylinder, låsningsfria bromsar inkl styrsystem och vakuumpump.

STYRNING
– Styrväxel, pump, styrsystem (ej styrstag, styrstagsändar eller rattaxel) och pump till luft och hydraulfjädring.

ELEKTRONIK
–  Huvudcentralelektronikmodul, kombinationsinstrument, färddator, farthållare, regnsensor (inkl reglage,  

givare och styrsystem), rattlås/tändningslås, kortläsare, LED-, laser- och xenonljus, avser fabriksmonterade  
huvudstrålkastare inkl givare och styrsystem (ej glas). 

–  Elektrisk parkeringsbroms d v s elektrisk funktion i bromsok inkl styrsystem.

KLIMATANLÄGGNING
– Fabriksmonterad klimatanläggning inkl givare, spjällmotorer och styrsystem och fabriksmonterad dieselvärmare.

SÄKERHETSSYSTEM
– Airbag inkl givare, säkerhetsbälten, sträckare, styrsystem. 
– Antispinnsystem/antisladdsystem inkl givare och styrsystem. 
– Döda vinkelvarnare.

FABRIKSMONTERAT INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSSYSTEM
–  Radio, CD-spelare, CD-växlare, högtalare, slutsteg, subwoofer, auxuttag och Bluetooth, antenn, antenn-

förstärkare, GPS, bildskärmar/display, parkeringshjälp inkl givare, samt telefon inkl handsfree och mikrofon.

GILTIGHET
Försäkringen gäller till dess att bilen körts 12 000 mil eller är 8 år gammal räknat från första registreringsdagen.

För säkringen upphör när en av gränserna uppnåtts.

För fordon som inte har genomgått service enligt tillverkarens anvisningar lämnas från maskinskadeförsäkringen 
en begränsad eller ingen ersättning alls enligt a) och b) om skadad komponent och/eller följdskada av den 
skadade komponenten kan ha påverkats av utebliven service.
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a)  Ersättning betalas med 50 % av skadevärderingsbeloppet före självriskavdrag om fordonet vid ett (1) tillfälle 
inte har genomgått service enligt tillverkarens anvisningar.

b)  Ingen ersättning betalas om fordonet vid fler än ett tillfälle inte har genomgått service enligt tillverkarens  
anvisningar.

Detta gäller även om utebliven service ligger i tiden före försäkringen tecknades. Om du inte kan visa att  
fordonet genomgått service räknas det som utebliven service.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR:
–  Skada som uppstått om ägaren inte kan styrka att bilens ålder och körda mil faller inom försäkringens  

giltighetsgränser.
– Skador eller fel på trimmade motorer eller följdskador därav.
– Skador uppkomna genom stöld, brand, trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.
– Kontaktstycke och kablage (undantag airbag-systemet).

AKTSAMHETSKRAV:
Service, reparation eller monteringsåtgärd ska ha varit fackmannamässigt utförd.

SJÄLVRISKER M M:
– Om bilen vid skadetillfället körts högst 5 000 mil är självrisken 2 000 kr.
– Om bilen körts 5 000–8 000 mil är självrisken 20 % av skadekostnaden, dock minst 2 000 kr.
– Om bilen körts 8 000 –10 000 mil är självrisken 25 % av skadekostnaden, dock minst 3 500 kr.
– Om bilen körts 10 000 –12 000 mil är självrisken 30 % av skadekostnaden, dock minst 5 500 kr.

2.6 RÄDDNING
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
MERKOSTNAD AV PERSONTRANSPORT OCH BAGAGE FÖR RESA TILL HEMORT I NORDEN
alternativt närmast lämpliga läkare eller sjukhus om resan med bilen inte kan fortsätta p g a att
– Du eller någon i din bil skadas under färd med bilen.
–  Din bil blivit obrukbar p g a skada, driftstopp eller stöld och inte kommer tillrätta eller inte kan repareras  

på ett trafiksäkert sätt inom rimlig tid för den fortsatta färden (vanligtvis 3 dygn).
Resa till bestämmelseort kan betalas i stället för hemresa om det blir billigare.

MERKOSTNAD AV BILTRANSPORT TILL
– Närmaste märkesverkstad om din bil blivit obrukbar p g a skada, driftstopp eller stöld.
–  Närmaste märkesverkstad i Sverige om skadan skett utomlands och är så allvarlig att den inte kan repareras 

på ett trafiksäkert sätt inom rimlig tid för den fortsatta färden (vanligtvis 3 dygn).
–  Bilens hemort i Sverige om bilen måste lämnas kvar på grund av att förare eller passagerare drabbats av 

akut sjukdom eller har avlidit. Avdrag görs för eventuellt inbesparad bränslekostnad. Person- och fordons-
transport ska ske på billigaste sätt.

Försäkringen gäller även för tillkopplat släpfordon oavsett om det försäkrade dragfordonet inte skadats  
vid skadehändelsen.
Vi ersätter kostnad för biltransport med högst det belopp som motsvarar bilens värde efter skadan.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR:
– Hämtning av bilen.
Du hämtar själv hem oskadad eller reparerad bil. Vi ersätter skäliga kostnader. Vid särskilda skäl kan vi  
ombesörja hämtning av bilen.
Vi betalar ersättning i den mån du inte har rätt till ersättning enligt annan försäkring, garanti, räddnings-
abonnemang eller annat avtal.

AKTSAMHETSKRAV:
Vid behov av hjälp kontakta
– I Sverige: telefon 020-250 500.
– Utomlands: telefon +46-8 411 11 27, telefax +46-8 6602390.

SJÄLVRISKER M M:
Se försäkringsbrev.
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2.7 RÄTTSSKYDD
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
A. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Vi betalar i följande fall vid varje skada nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader, som du 
inte kan få betalda av motpart.

B. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för den försäkrade bilens ägare, brukare och förare (de försäkrade) i denna deras egenskap. 
Försäkringen gäller inte för den som brukat bilen utan lov.

C. VILKA TVISTER FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för tvist som kan prövas av tingsrätt, hovrätt eller Högsta Domstolen. Om tvisten prövas 
eller handläggs av nämnd, annan myndighet eller instans (t.ex. vid intern överprövning inom Dacia Försäkring) 
än ovan nämnda gäller inte försäkringen för den prövningen/handläggningen.

C.1. VILKA TVISTER FÖRSÄKRINGEN INTE GÄLLER FÖR
1.  Småmål enligt 1 kap 3 d § 1 st. Rättegångsbalken. Detta undantag skall dock ej tillämpas på tvist p g a  

försäkringsavtalet.
2. Tvist som avser fordran eller annat anspråk p g a yrkesmässig uthyrning eller utlåning av bilen.
3. Tvist mellan delägare i fordonet.
4. Tvist som ska handläggas enligt lagen om grupprättegång, och du är gruppmedlem, men inte part i målet.
5.  Tvist som gäller skadestånd eller annat anspråk p g a gärning där kostnaderna för brottmål inte kan ersättas 

enligt avsnitt 6.4.
6. Tvist där du inte har befogat intresse att få din sak behandlad.

D. VILKA BROTTMÅL FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för brottmål om du misstänks, åtalas eller slutligen döms för:
1. Brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter, t ex vårdslöshet i trafik.
2. Vållande till annans död.
3. Vållande till kroppsskada eller sjukdom.

D.1. VILKA BROTTMÅL FÖRSÄKRINGEN INTE GÄLLER FÖR
Brottmål där misstanke om brott eller åtal till någon del avser:
1. Uppsåtliga eller grovt vårdslösa handlingar.
2. Rattfylleri.
3. Olovlig körning.
4. Hastighetsöverträdelse.

Försäkringen gäller inte om misstanken eller åtalet avser grovt brott eller till någon del också avser annan 
brottslighet än nu nämnda gärningar. Om åtalet eller misstanken avser grovt brott men du inte åtalas för eller 
frikänns från grovt brott gäller dock försäkringen.

E. OMBUD ELLER FÖRSVARARE
För att försäkringen ska gälla måste du anlita ombud som är lämpligt med hänsyn till din bostadsort och  
ärendets natur. 
Ombudet ska dessutom
1. Vara ledamot av Sveriges Advokatsamfund (advokat) eller jurist anställd hos advokat eller
2.  Kunna visa att han/hon någon gång under de tre senaste åren förordnats till biträde enligt Rättshjälpslagen 

i tvist av liknande beskaffenhet och fortfarande är lämplig som sådant biträde, eller 
3. På annat tillfredsställande sätt visat att han/hon har särskild lämplighet för uppdraget. 

I tvist eller mål utomlands måste du anlita ombud som Dacia Försäkring godkänner.

Prövning av ombuds lämplighet enligt punkterna 2 och 3 kan på begäran av ombudet, dig eller Dacia Försäkring 
göras av Försäkringsförbundet enligt “Instruktion för Försäkringsförbundets prövningsförfarande beträffande 
ombudets lämplighet”.

Dacia Försäkring, liksom advokat, har rätt att begära prövning i Ombudskostnadsnämnden av advokats arvode 
och kostnader. Annat godkänt ombuds arvode och kostnader kan prövas av Försäkringsförbundets nämnd för 
rättsskyddsfrågor.
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F. ERSÄTTNING
Du får ersättning om kostnaderna är nödvändiga och skäliga och om de inte kan betalas av motpart eller staten.

F.1. DU FÅR ERSÄTTNING FÖR
1.  Ombuds och försvarares arvode och omkostnader. Arvode lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt  

den timkostnadsnorm som Domstolsverket tilllämpar vid fastställande av taxa i vissa mål. Ersättning för 
ombuds tidsspillan ersätts i enlighet med Domstolsverkets föreskrifter angående beräkning av ersättning 
för tidsspillan.

2. Kostnader för utredning före rättegång som ditt ombud beställt.
3. Kostnader för bevisning i rättegång och skiljemannaförfarande.
4. Expeditionskostnader i domstol.
5.  Rättegångskostnader som du ålagts att betala till motpart eller staten efter domstols eller skiljemäns 

prövning av tvisten eller målet.
6.  Rättegångskostnader som du vid förlikning under rättegång åtagit dig att betala till motpart, under förut-

sättning att det är uppenbart att domstolen skulle ålagt dig att betala rättegångskostnader med högre  
belopp om tvisten hade prövats.

7. Kostnad för medling enligt 42 kap 17 § Rättegångsbalken.
Ersättning kan – i den mån Dacia Försäkring finner lämpligt – betalas innan tvisten slutligt avgjorts.

F.2. DU FÅR INTE ERSÄTTNING FÖR
1. Eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle eller andra omkostnader som du haft.
2. Verkställighet av dom, beslut eller avtal.
3. Merkostnader som uppstår genom att du anlitar flera ombud/försvarare eller byter ombud/försvarare.
4. Ersättning till skiljemän.
5.  Kostnader som inte ersätts av staten därför att frågan om rättshjälp enligt 10 § 1st. 9 p. Rättshjälpslagen 

kan anstå medan annat liknande mål prövas eller, om det kan antas att sådan bedömning skulle gjorts, om 
den försäkrade i övrigt hade varit berättigad till rättshjälp.

6.  Om skadestånd till dig får anses innefatta även kompensation för dina advokatkostnader betalas inte någon 
ersättning för dessa.

G. HÖGSTA ERSÄTTNING
Försäkringen ersätter arvode till ombud för högst 100 timmars arbete. Från ersättningen avräknas en själv-
risk enligt nedan. Vid varje tvist betalar försäkringen ersättning med sammanlagt högst 250 000 kr, varav 
högst 20 000 kr för egna utredningskostnader och 20 000 kr för vittnesersättning. 

Det räknas som en tvist om två eller flera av de försäkrade står på samma sida i en tvist. Flera tvister som  
väsentligen grundar sig på samma händelser eller omständigheter räknas också som en tvist. Således kan en 
tvist föreligga även då yrkandena inte stöder sig på samma rättsliga grund. 

Om flera tvister kan handläggas i samma rättegång enligt 14 kap Rättegångsbalken räknas de som en tvist.

H. NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN
För att du ska få rättsskydd i en tvist ska den eller de händelser/omständigheter som ligger till grund för  
tvisten ha inträffat under den tid försäkringen varit gällande.

För att du ska få rättsskydd i ett brottmål ska den påstått brottsliga gärningen ha begåtts under den tid  
försäkringen varit gällande.

Rättsskydd lämnas enligt de villkor för bilförsäkringen som gällde vid tiden för tvistens uppkomst.

I. ÅTERKRAV
I den mån vi betalar ersättning p g a försäkringen inträder vi i din rätt mot motpart eller staten.

J. SJÄLVRISK
Självrisken är 20 % av kostnaden, dock lägst 1 000 kr.

K. GEOGRAFISK OMFATTNING
Anspråket eller misstanken om brott skall ha sin grund i händelse eller omständighet som visas ha inträffat 
inom försäkringens giltighetsområde enligt kap. 2 Dacia Försäkrings försäkringsvillkor privatägda personbilar.

L. ÖVERKLAGANDE
Trots allt kan det hända att vi inte kommer överens om ersättningen vid skada. Då skall du veta att du ändå  
har möjlighet att driva din sak vidare. Först och främst bör du kontakta oss för ny prövning. Du kan också 
ringa Dacia Försäkrings Kundombudsman på telefon 031-725 08 50. 
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FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS NÄMND FÖR RÄTTSSKYDDSFRÅGOR 
Du kan vända dig till denna nämnd när det gäller överklagande av beslut som gäller din Rättsskyddsförsäkring.  

Postadress:
Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor 
Box 24067. 104 50 Stockholm
Telefon 08-522 787 20

DOMSTOL
Du kan också vända dig till allmän domstol som i sista hand avgör en försäkringstvist. Ersättning för de kostnader 
som uppstår kan du få genom den allmänna rättshjälpen och/eller genom att utnyttja rättsskydd i din försäkring. 
Ta kontakt med närmaste tingsrätt om du vill veta mer, t ex om förenklat rättegångsförfarande. 

KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ
Slutligen kan du kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå som lämnar upplysningar i försäkringsärenden.  

Deras adress är: 
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215. 104 51 Stockholm
Telefon 08-22 58 00 
Hemsida: www.konsumenternasforsakringsbyra.se

SJÄLVRISKER M M:
Se försäkringsbrev.

2.8 VAGNSKADA
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
SKADOR SOM UPPKOMMIT GENOM 
– Trafikolycka.
– Annan yttre olyckshändelse.
– Uppsåtlig skadegörelse av tredje man.

Vid skadegörelse eller parkeringsskada krävs polisanmälan.

FELTANKNING
Vid skador orsakade av feltankning ersätter vi med maximalt 15 000 kr innan avdrag för självrisk.

Varje skada som leder till utbetalning från Vagnskadeförsäkringen medför premiepåverkan från försäkringens 
första årsförfallodag efter skadan. Gäller inte bonusklass 9 med minst 5 skadefria år eller vagnskador som  
beror på skadegörelse av tredje man eller annan yttre olyckshändelse.

Om utbetalning som nämns ovan sker efter att förnyelse av försäkringen har sänts eller efter att premie har  
betalats för den förnyade försäkringen, har Dacia Försäkring rätt att under löpande försäkringsperiod ta ut en 
tilläggspremie motsvarande denna premie påverkan.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR:
– Skador som omfattas av Brand-, Stöld- eller Maskinskadeförsäkringen.
–  Brandskador uppkomna som en direkt följd av trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse ersätts genom 

Brandförsäkringen.

SJÄLVRISKER M M:
Se försäkringsbrev.

UNGDOMS SJÄLV RISK
Om någon annan än du själv kört bilen och denna person var under 24 år när skadan inträffade höjs vagn skade -
själv risken med 1 000 kr.

Vagnskada gäller med en extra självrisk på 5 000 kr om brister finns på bilens lagstadgade utrustning avseende 
däck/fälg.
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2.9 SJÄLVRISKER
Som kund hos Dacia Försäkring betalar du endast en självrisk per skadetillfälle, även om du råkar ut för en 
skada som berör andra försäkringsformer än din bilförsäkring hos Dacia Försäkring och även om du har de  
andra försäkringsformerna i ett annat bolag.  

Du betalar bara den högsta självrisken. De andra står Dacia Försäkring för. Undantag trafiksjälvrisk, brotts-, 
ungdoms-, rättsskydds- och objektförsäkringssjälvrisk.

2.10 AVSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
SKADA GENOM
– Brand.
– Stöld.
– Glas.
– Rättsskydd.
– Skador under transport på annat transportmedel.
– Skadegörelse av tredje man.
– Annan yttre olyckshändelse.

Försäkringen gäller endast då bilen är avställd hos Transportstyrelsen, inte brukas i något avseende och är  
uppställd i Sverige.

SJÄLVRISKER M M:
För brand, stöld, glas och rättsskydd gäller ordinarie självrisker, se försäkringsbrev.
För vagnskador (skadegörelse och liknande) gäller den för tillfället lägsta vagnskadesjälv risken.
Vid stöld eller skadegörelse av tredje man då bilen inte stått i enskilt låst garage höjs själv risken med 1 000 kr.

Tilläggsförsäkringar
2.11 TILLÄGGSPAKET
HYRBIL
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
SKADA I SVERIGE
–  Ersättning med 75 % av den sammanlagda dygns- och kilometerkostnaden, inte drivmedel, om din bil inte 

kan användas p g a skada som är ersättningsbar enligt villkoren.
– Du får ersättning under den tid det tar att reparera den skadade bilen, dock maximalt 60 dagar.

SKADA UTANFÖR SVERIGE
–  Ersättning med sammanlagd dygns- och kilometer  kostnad, inte drivmedel, om din bil inte kan användas  

p g a skada eller fel, som hindrar fortsatt färd under utlandsresan och bilen inte kan repareras på ett 
 trafiksäkert sätt inom 3 dygn. Detsamma gäller om bilen stjäls och inte kommer tillrätta inom 1 dygn från 
det stölden polis anmäldes.

– Du får ersättning under maximalt 45 dagar.
–  I Sverige gäller försäkringen endast i samband med ut- och hemresa, längst under två dagar i vardera  

riktning. Hemresan ska om möjligt an passas så att din bil kan hämtas efter reparation.
– Vid hyrbil i Sverige är ersättningen 75 % av den sammanlagda dygns- och kilometerkostnaden.

GEMENSAMT FÖR SKADA I SVERIGE OCH UTANFÖR SVERIGE
–  Ersättning med standardutrustad bil som storleksmässigt motsvarar den försäkrade bilen. Du får hyrbils-

ersättning p g a inträffad vagnskada trots att du inte har Vagnskadeförsäkring. Du får hyrbilsersättning  
p g a inträffad maskinskada trots att din bil är för gammal eller har gått för långt för att Maskinskade-
försäkringen ska gälla.

–  Du får 100 kr per dag om du väljer avbrotts ersättning istället för hyrbil. (Du kan välja mellan avbrottsersättning 
och hyrbil.) Om bilen inte repareras lämnas ersättning för den tid som kan anses rimlig för att skaffa en  
likvärdig bil, i regel 14 dagar från den dag vi lämnade förslag till uppgörelse.

– Om storleksmässigt likvärdig bil inte finns att tillgå kan Dacia Försäkring inte göras ansvarig.
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FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR:
– Merkostnad som uppkommit genom att våra anvisningar inte följts.
– Tiden du väntar på reparation om din bil går att köra på ett trafiksäkert sätt.
– Drivmedel.
– Självriskreducering.
– Den del stillestånds-/avbrottsersättning som utges från Trafik- eller Kaskoförsäkring.

För den tid som orsakats genom dröjsmål från din sida lämnas ingen ersättning.

AKTSAMHETSKRAV:
Bilen ska vara hyrd hos biluthyrningsföretag anvisat av Dacia Försäkring eller, vid resa utanför Sverige,  
av Falck.

SJÄLVRISKELIMINERING DJUR KOLLISION
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
ERSÄTTNING AV GRUNDSJÄLVRISK PÅ VAGNSKADEFÖRSÄKRING/GARANTI VID KOLLISION MED DJUR
Du får även ersättning för kläder som bars och skadades i samband med olyckan. Maximal ersättning  
för självrisk och kläder är 10 000 kr. 
Saknas Vagnskadeförsäkring/garanti ersätts skadekostnaden, men maximalt med belopp motsvarande  
lägsta vagnskadesjälvrisken.
Kollision med djur medför att uppkomna skador inte är premiepåverkande.

AKTSAMHETSKRAV:
Vid skada på ren eller tamdjur fordras anmälan till djurägaren, eller om denne inte kan an träffas, anmälan  
till polisen.
Vid kollision med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår fordras polisanmälan.
Intyg från polisen eller djurägaren ska skickas till oss tillsammans med skadeanmälan.

SÄNKT SJÄLVRISK VID SKADEGÖRELSE
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
–  Ersättning med den del av grundsjälvrisken på Vagnskade försäkring/garanti som överstiger 1 000 kr vid  

uppsåtlig skadegörelse av tredje man.
Saknas Vagnskadeförsäkring/garanti ersätts skadekostnaden med maximalt 2 000 kr. 
Vid skadegörelse krävs polisanmälan.

SJÄLVRISKELIMINERING VAGNSKADA UTOMLANDS
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
– Ersättning av ordinarie självrisk i Vagnskadeförsäkring/garanti vid kollision med känt utländskt motorfordon 
och om skadan är ersättningsbar enligt villkoren för Vagnskadeförsäkring/garanti.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR:
– Bil som är äldre än 10 år (räknat med utgångspunkt från bilens årsmodell).

OLYCKSHÄNDELSE I KUPÉ
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
–  Plötslig och oförutsedd olyckshändelse i bilens kupé. Högsta ersättningsbelopp vid skada är 20 000 kr innan 

avdrag för självrisk.
– Försäkringen gäller för bil som är maximalt 8 år gammal räknat från den första registreringsdagen.
Saknas Vagnskadeförsäkring/garanti ersätts skadekostnaden med maximalt 1 500 kr.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR:
– Skador orsakade av djur.
– Skador på komponenter enligt Dacia Försäkrings Maskinskadeförsäkring.
– Skador på avtagbart eller hopfällbart tak och allt som tillhör taket.

SJÄLVRISKER M M:
1 500 kr.



13

NYCKEL
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
–  Förlorad eller skadad nyckel/nyckelkort som påverkar nyckelns funktion. Ersättning lämnas för ny nyckel 

samt nödvändig omkodning/avkodning med maximalt 6 000 kr innan avdrag för självrisk.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR:
– Skadehändelser som omfattas av annat moment i Dacia Försäkrings försäkringsvillkor.

SJÄLVRISKER M M:
1 800 kr.

2.12 TILLÄGGSPAKET PLUS
INNEHÅLLER FÖRUTOM TILLÄGGSPAKET ÄVEN SÄNKT SJÄLVRISK VID PERSONVAGNSGARANTI

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
– Enbart försäkrade bilar av märket Dacia med gällande Personvagnsgaranti (PV-garanti).
–  Vid skada som ersätts genom din PV-garanti sänker försäkringen PV-garantisjälvrisken inkl moms med 

3 000 kr. Beloppet räknas av från självrisken som framgår av bilens service och garantibok-/häfte.

2.13 SJÄLVRISKELIMINERING DJUR KOLLISION
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR:
ERSÄTTNING AV GRUNDSJÄLVRISK PÅ VAGNSKADEFÖRSÄKRING/GARANTI  
VID KOLLISION MED DJUR
Du får även ersättning för kläder som bars och skadades i samband med olyckan. Maximal ersättning för  
självrisk och kläder är 10 000 kr. 

Saknas Vagnskadeförsäkring/garanti ersätts skadekostnaden, men maximalt med belopp motsvarande  
lägsta vagnskadesjälvrisken.

Kollision med djur medför att uppkomna skador inte är premiepåverkande.

AKTSAMHETSKRAV:
Vid skada på ren eller tamdjur fordras anmälan till djurägaren, eller om denne inte kan an träffas, anmälan till 
polisen.

Vid kollision med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn och mufflonfår fordras polisanmälan.

Intyg från polisen eller djurägaren ska skickas till oss tillsammans med skadeanmälan.

2.14 DACIA FÖRSÄKRING CARE
DEFINITIONER
Den försäkrade bilen: Den bil som har Trafikförsäkring hos Dacia Försäkring. Den försäkrade: Föraren och  
passagerare i bilen vid trafikolyckstillfället.

A. Vad försäkringen gäller för
Vid fysisk skada som inträffat i följd av trafik med den försäkrade bilen tillhandahåller försäkringen privat 
specialist läkarvård, operations- och inneliggande vård, eftervård samt rese- och logikostnader i nödvändig 
och skälig omfattning, för förare av den försäkrade bilen samt för med följande passagerare i bilen.

B. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för förare och samtliga passagerare upp till det maximalt tillåtna för bilmodellen.  
Med ”den försäkrade” nedan, avses förare och passagerare i den försäkrade bilen.

C. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid trafikolycka som inträffar inom Gröna Kort-området.

D. När försäkringen gäller
Tiden under vilken vården tillhandahålls är för varje skadetillfälle maximerad till fem år. Med skadetillfälle i 
detta avtal avses tidpunkten för trafikolyckan.
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E. Vad försäkringen omfattar

1. SPECIALISTLÄKARVÅRD
Läkarvård i form av undersökning, diagnostisering och behandling utförs av läkare anvisade av Ifs Vårdplanering. 
Specialistläkarbehandlingen ska ha föregåtts av utredning hos och remiss från allmänläkare eller  
företagsläkare. 

2. OPERATION OCH INNELIGGANDE VÅRD
Operationer, vård och behandling sker på något i Ifs Vårdplanerings nätverk ingående sjukhus eller på annat 
sjukhus som ur behandlingssynpunkt är lämpligare.

Behandling på sjukhus ska ha föregåtts av utredning hos allmänläkare eller företagsläkare. Innan operation 
och inneliggande vård på annat sjukhus som ur behandlingssynpunkt är lämpligare ska godkännande inhämtas 
från Ifs Vårdplanering.

3. EFTERVÅRD – REHABILITERING
Ersättning lämnas för nödvändiga och skäliga eftervårds- och rehabiliteringskostnader ordinerade av läkare  
i samband med vård enligt villkorspunkt 2. Eftervård och rehabilitering ska i första hand ske på hemorten i 
Sverige men kan, om det från behandlingssynpunkt är medicinskt motiverat, ske vid ett sjukhus där den för-
säkrade vårdas. Ifs Vårdplanering ska godkänna eftervården och rehabiliteringen innan den påbörjas.

4. BEHANDLING AV LEGITIMERAD SJUKGYMNAST
Försäkringen omfattar tio behandlingstillfällen av legitimerad sjukgymnast efter remiss från behandlande  
läkare inom specialistvården. Behandlingen utförs av någon av de legitimerade sjukgymnaster som finns i  
Ifs Vårdplanerings nätverk. Ifs Vårdplanering ska godkänna behandlingen innan den påbörjas. 

5. HJÄLPMEDEL
Försäkringen ersätter kostnader för hjälpmedel som behörig läkare föreskrivit och som kan anses skäliga och 
nödvändiga för trafikolycksfallsskadans läkning. Hjälpmedel för stadigvarande bruk ersätts inte.

6. RESOR OCH LOGI
Ersättning lämnas för den försäkrades nödvändiga och skäliga rese- och logikostnader i samband med  
behandling enligt punkt 1–2. Försäkringen kan även, då den försäkrade ska genomgå en större operation, 
lämna ersättning för nära anhörigs rese- och logikostnader. Innan resan påbörjas ska godkännande inhämtas 
från Ifs Vårdplanering.

F. Undantag
Försäkringen omfattar inte följder av sjukdom eller annan ohälsa eller åkomma, eller följder av annan  
olycka än det trafik olycksfall som skett i den försäkrade bilen. Försäkringen omfattar inte tandbehandling. 
Försäkringen omfattar inte psykiska skador.

G. Försäkringen gäller inte 
Om föraren framfört bilen utan den försäkrades tillåtelse. Övriga begränsningar och aktsamhetskrav  
återfinns under kapitel 3.

H. Åtgärder vid skada
Vid trafikskada ska den försäkrade kontakta sin läkare. Om läkare remitterar den försäkrade till specialist-
läkarundersökning eller operation, ska den försäkrade inom 14 dagar eller så snart som möjligt kontakta  
Dacia Försäkring.

Dacia Försäkring förmedlar därefter kontakten med Ifs Vårdplanering som tar kontakt med den  
försäkrade för att planera vården.

Den försäkrade ska ombesörja att Ifs Vårdplanering erhåller begärda upplysningar och intyg som  
Ifs Vårdplanering bedömer vara nödvändiga för att fastställa rätten till vård och fortsatt behandling. 

Kostnaderna för av Ifs Vårdplanering begärda intyg och undersökningar ska bekostas av Ifs Vårdplanering.

Anspråk på ersättning ska styrkas med originalkvitto.

Diagnostisering och primär behandling av akut trafikolycksfallsskada ska utföras på hemorten, eller vid  
vistelse utanför hemorten, på vistelseorten.

Fortsatt behandling inom ramen för akutperioden kan ske på privatsjukhus eller på annat sjukhus som ur  
behandlingssynpunkt är lämpligare.

Den försäkrade skall följa ovanstående anvisningar. Om den försäkrade försummar detta och det medför  
skada för If, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn 
till omständigheterna. Denna regel tillämpas inte om oaktsamheten är ringa.

I. Övrigt
Vid missnöje med skaderegleringen, tvist eller klagomål kan kontakt tas med:
–  Ifs Privatsjukvård (gäller endast Dacia Försäkring Care).
– Allmänna Reklamationsnämnden.
– Allmän Domstol.
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03
BEGRÄNSNINGAR, AKTSAMHETSKRAV  
OCH ÖVRIGA SKYLDIGHETER

3.1 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR SKADOR SOM SKETT NÄR 
1.  Föraren tävlat eller tränat för tävling eller kört på inhägnad bana.

2.  Bilen använts i polisiär eller militär verksamhet.

3.  Körning på bana, iordningsställd för körning med motorfordon, tex Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp,  
Nürburgring m fl.

3.2 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE HELLER FÖR SKADOR
1. Orsakade av köld, rost, korrosion, frätning eller väta.

2. Som består i slitage.

3.3 AKTSAMHETSKRAV 
1.  Bilen får inte användas om föraren saknar det körkort som krävs eller vid övningskörning då läraren/eleven 

inte uppfyller kraven för tillåten övningskörning. Om detta aktsamhetskrav inte uppfylls görs avdrag av  
ersättningen med i regel 100 %.

2.  Bilen får inte användas om föraren är straffbart påverkad av alkohol eller annat medel. Om detta  
aktsamhetskrav inte uppfylls görs avdrag med i regel 100 %.

3. Bilen får inte användas vid körförbud. Om detta aktsamhetskrav inte uppfylls görs avdrag med i regel 100 %.

4.  Bilen får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning.

5.  Anvisningar från tillverkare beträffande tillförsel av elektrisk ström, drivmedel, service, reparation,  
montering av tillbehör, skötsel och maximilast ska följas. 

6.  Bilen ska vara utrustad i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller.

7.  Bilen får inte användas för yrkesmässig uthyrning, för uthyrning mot betalning, för transport mot betalning 
eller som budbil.

8.  Innan bilen används på isbelagt vatten skall föraren förvissa sig om att isen har tillräcklig bärighet.

3.4 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE HELLER FÖR SKADOR UPPKOMNA  
I FÖLJANDE SPECIELLA SITUATIONER
1.  KRIGSSKADOR 
Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig,  
revolution eller uppror.

2.  ATOMSKADOR
Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid skadeståndsskyldighet som direkt eller indirekt  
orsakats av atomkärnprocess.

3.  FORCE MAJEURE
Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparationsåtgärder eller betalning 
av ersättning fördröjs p g a krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller p g a 
myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

4.  GARANTIER M M
Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt garanti, lag eller liknande  
åtagande. Försäkringen gäller inte heller för skador eller fel som beror på fabrikationsfel.

5.  GENOMBROTT AV VATTENDAMM
Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakas av eller står  
i samband med ett genombrott av vattendamm.

6.  SANKTIONSBEGRÄNSNING
Försäkringen gäller inte för skada eller utbetalning av någon förmån i den utsträckning villkoret för sådant 
skydd, betalning av sådan skada eller villkor för sådan förmån skulle exponera Dacia Försäkring för någon 
sanktion, förbud eller inskränkning under en resolution från FN eller handels- eller ekonomiska sanktioner,  
lagar eller förskrifter från EU, Storbritannien, Nord  irland eller USA.
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3.5 FÖRSÄKRINGSFÖRHÅLLANDEN
När försäkringen tecknas är du skyldig att lämna riktiga och fullständiga upp  gifter om följande faktorer:

– Hur långt du kör per år. Kör du mer eller mindre än vad du angivit ska du anmäla det till oss.
– Vilken typ av bil du har/hur gammal bilen är.
– Om bilen mer än halva avtalstiden befinner sig utomlands.
– Bilens användningssätt/brukande t ex som budbil, taxi eller transport mot betalning.
– Var du är folkbokförd.

Om uppgifterna ändras eller är felaktiga måste du anmäla detta omedelbart till oss.

3.6 OM EN SKADA INTRÄFFAR
3.6.1
Om en skada inträffar eller hotar att omedelbart inträffa måste du så gott du kan försöka hindra eller begränsa 
skadan. Vi betalar rimlig kostnad för detta om du inte har rätt till ersättning från annat håll. Om någon annan 
är ersättningsskyldig, måste du för att bevara den rätt vi kan ha mot denne, lämna oss fullständiga uppgifter.

3.6.2 
Skadan ska utan dröjsmål anmälas till närmaste auktoriserade Daciaverkstad, eller till oss.

Stöld, inbrott, skadegörelse eller parkeringsskada ska du dessutom polis anmäla.

Om skadan inträffat under transport på ett annat transportmedel ska du även göra en anmälan till  
transport företaget.

Du måste lämna så riktiga och fullständiga uppgifter som möjligt om vad som inträffat och beträffande den 
egendom som skadats. Du får inte undanhålla något som kan ha betydelse för skade  regleringen.

Om vi med anledning av skadan vill göra en besiktning/utredning, måste du medverka till denna.

3.7 OM DU INTE UPPFYLLER AKTSAMHETSKRAV ELLER ÖVRIGA  
SKYLDIGHETER
(Se även de aktsamhetskrav som anges under respektive moment i matrisen).

Om du inte uppfyller de aktsamhetskrav och skyldigheter som finns angivna i villkoren, kan du få sänkt  
ersättning vid skada. Så kan bli fallet om du uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet lämnat oriktiga upp-
gifter, dolt eller tigit om något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning.

Sänkningens storlek bedöms efter vad som kan anses skäligt med hänsyn till omständigheterna.

Vi gör avdrag med 10 % av ersättningen utöver eventuell självrisk, men lägst 1 000 kr.

Avdraget kan minskas om det finns förmildrande omständigheter eller höjas vid allvarliga fall, t o m så att  
ingen ersättning betalas ut.

Av betydelse är graden av uppsåt eller oaktsamhet eller i vilken utsträckning vi skulle tecknat försäkring,  
om vi känt till det rätta förhållandet och omständigheterna i övrigt.

Av vikt är också vilken betydelse eventuell försummelse haft för skadan och dess omfattning.

3.8 FRAMKALLANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL
Har du med avsikt orsakat skadan får du ingen ersättning. Detsamma gäller om du uppsåtligen förvärrat  
följderna av en skada.

Har du orsakat eller förvärrat följderna av skadorna genom grov vårdslöshet betalar vi ersättning endast  
om synnerliga skäl finns. Detsamma gäller om du måste antas ha handlat eller låtit bli att handla med vetskap 
om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa eller förvärras.

3.9 MED DIG JÄMSTÄLLS OCKSÅ DEN
som med ditt samtycke har tillsyn över den försäkrade egendomen.
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04
ERSÄTTNING OCH VÄRDERING

4.1 ERSÄTTNING
Vi betalar ersättning med högst det belopp som motsvarar skadan. Vid skada/stöld har vi rätt att avgöra  
ersättningsform. 

Dessa regler gäller vid skada på bilen, del av bilen eller på utrustning. Vi övertar äganderätten till det  
som ersatts.

Vi strävar efter att ersätta skador så fort det är möjligt. Drar en utredning ut på tiden kan vi betala  
ersättning i förskott.

4.2 KVITTO 
För att vi ska kunna bedöma ditt ersättningskrav måste du lämna de upplysningar och handlingar,  
t ex läkarintyg och kvitton, som vi begär.

4.3 REPARATION
Reparation ska i förväg godkännas av oss och våra anvisningar om val av reparatör, reparationsmetod, material 
och originaldelar ska följas. Om begagnad likvärdig reservdel finns att tillgå ska den användas vid reparation. 
Vi har rätt att företräda dig i förhållande till den som utför reparationen.

4.4 VÄRDERING
Beräkning av ersättning grundas på egendomens värde i allmänna handeln omedelbart före skadan. 

Radio-, tele- och annan elektronisk utrustning värderas till vad det kostar att köpa ny likvärdig utrustning.  
På denna typ av utrustning görs avdrag för ålder och slitage med 10 % för varje helt år som gått sedan  
utrustningen var ny. Maximalt avdrag är 50 %. Vid stöld av hjul görs i regel avdrag med 10 % per 500 körda mil  
på däck och 10% per år efter 5 års ålder på fälg. Maximalt avdrag är 50 %.

4.5 INKÖP
Vi har rätt att anvisa inköpsställe.

4.6 DETTA ERSÄTTER VI INTE
1. Kostnad för förbättring eller förändring av bilen i samband med reparation.
2. Merkostnad för skada på bil som avviker från fabriksutförandet. (Gäller inte handikapputrustade bilar.)
3.   Kostnad för lackering som inte motsvarar den som bilen hade i det seriemässiga utförandet. Vi ersätter 

emellertid kostnad för varumärke eller mönsterskyddad firmasymbol som avser det företag bilen är  
registrerad på.

4.   Ev värdeminskning efter reparation av skada.
5.  Normalt slitage när bilen använts i samband med stöld eller annat tillgrepp.
6.    Merkostnad p g a reparation på övertid eller genom att reservdelar fraktas på ett annat sätt än vanligt,  

om vi inte godkänt detta.
7. Merkostnad som beror på att du inte inhämtat eller följt våra anvisningar om inköpsställe.
8.  Förlust eller olägenhet p g a att bilen inte kunnat användas, såvida vi inte åtagit oss detta enligt  

försäkringsavtalet.
9.   Mervärdesskatt när du eller bilägaren/uthyraren är redovisningsskyldig för sådan skatt.
10.    Om Falck/Dacia Försäkring inte lyckas anskaffa en storleksmässigt likvärdig bil, eller om lokala om-

ständigheter medför att hyrbil inte kan tillhandahållas, kan Falck/Dacia Försäkring inte göras ansvarig.
11.    Skada som är en följd av att bilen avviker från fabriksutförandet.

4.7 REPARATION I BRÅDSKANDE FALL
Om en reparation är nödvändig för att en resa ska kunna fortsätta, kan vi i brådskande fall godkänna sådan  
reparation per telefon. Kontakta oss, eller vid utlandsresa Falck.
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4.8 NYVÄRDESERSÄTTNING
Om ny, seriemässigt tillverkad personbil skadas ersätter vi den med en ny bil av samma typ och årsmodell om 
följande förutsättningar är uppfyllda:

1. Skadan ska ha skett inom ett år från det bilen registrerades första gången.

2. Du ska ha ägt bilen oavbrutet sedan den registrerades första gången.

3. Bilen får inte ha körts mer än 2 000 mil.

4.  Skälig reparationskostnad för bilen och den utrustning som ingår i bilens marknadsvärde beräknas överstiga 
50 % av detta pris vid skadetillfället. Vid beräkningen räknas mervärdesskatt eller annan jämförlig skatt in i 
kostnaderna.

Samtidigt skadad utrustning ersätts med ny om den ingick i bilens marknadsvärde. Om det finns särskilda 
skäl, har vi rätt att istället betala skadan kontant. Vi betalar då vad det skulle kosta oss att skaffa en ny bil.

4.9 BÄRGNING OCH HÄMTNING
Om skadan är ersättningsbar betalar vi också nödvändig bärgning till närmaste Daciaverkstad. Har skadan 
skett utomlands och om vi anser det nödvändigt, betalar vi transport till närmaste Daciaverkstad i Sverige. 
Om stulen bil återfinns på annan ort än där den stulits ersätter vi dig för skäliga hämtningskostnader. Om det 
finns särskilda skäl kan vi ombesörja hämtning av bilen.

4.10 TVIST OM VÄRDE
Vid tvist om värdet av skada på egendom kan du begära att värderingsman, förordnad av Svenska Handels-
kammaren, uttalar sig om värdet. Värderingsmannen ska tillämpa villkorens värderingsregler. Du får möjlighet 
att lägga fram egen utredning och lämna egna synpunkter. I sitt utlåtande ska värderingsmannen ange hur 
han/hon beräknat skadans värde.

4.11 DUBBELFÖRSÄKRING
Har du försäkrat samma bil för samma typ av skada hos flera försäkringsbolag, är varje bolag ansvarigt mot 
dig som om det bolaget ensamt hade tecknat försäkringen. Du har dock inte rätt till högre ersättning från  
bolagen än som motsvarar den totala skadekostnaden.
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05
ALLMÄNNA VILLKOR

Nedan följer några av de bestämmelser som gäller för försäkringsavtalet mellan dig och Dacia Försäkring. 
I övrigt gäller vad som sägs i Försäkringsavtalslagens, FAL:s, regler för konsumentförsäkring.

5.1 FÖRSÄKRINGSTIDEN
Försäkringen gäller fr o m det datum som anges på försäkringsbrevet och gäller i 1 år eller till nästa års-
förfallodag. Om du tecknar försäkringen samma dag som den ska träda i kraft gäller den dock fr o m det  
klockslag du tecknar den. Går det inte att visa vilket klockslag, gäller försäkringen fr o m dagen efter.

5.2 ÅTERKRAV
I samma utsträckning som vi har ersatt dig, övertar vi den rätt du kan ha att kräva ersättning av annan. 
Dacia Försäkring har rätt att åter kräva erlagd moms i samband med trafik skadeersättning.

5.3 PRESKRIPTION
Den som vill kräva ersättning från trafikförsäkringen förlorar sin rätt om han/hon inte väcker talan inom tio år 
från skadehändelsen. Den som vill kräva ersättning i övrigt förlorar sin rätt om han/hon inte väcker talan mot 
försäkringsgivaren inom tio år från tidpunkten, eller i förekommande fall, från tidpunkten när det förhållande 
som enligt försäkrings avtalet berättigar till sådant skydd inträdde

Har du anmält skadan till Dacia Försäkring inom den tid som angetts i första stycket, har du alltid sex månader 
på dig att väcka talan sedan Dacia Försäkring tagit slutlig ställning till ersättningsfrågan.

5.4 SKADEREGISTRERING
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig 
Dacia Försäkring också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).  
Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används  
endast i samband med skadereglering. Det innebär att Dacia Försäkring får reda på om du tidigare anmält  
någon skada hos annat försäkringsbolag. 

Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Dacia Försäkring har rätt att i samma 
register registrera skador i anledning av denna försäkring.

5.5 SVENSK LAG
Svensk lag tillämpas på försäkringsavtalet.

5.6 FÖRSÄKRINGSGIVARE
If Skadeförsäkring AB (publ) org nr 516401-8102, är försäkringsgivare. Dacia Försäkring är ett samarbete  
mellan Renault Nordic och If Skadeförsäkring AB, Barks väg 15, 106 80 Stockholm.

5.7 PERSONUPPGIFTSLAGEN
De personuppgifter som Dacia Försäkring hämtar in om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera 
dina försäkringar, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose de önskemål du har som kund. Uppgifterna 
kan också komma att användas för marknadsföring genom t ex e-post eller sms. Vi kan även komma att lämna 
personuppgifter till bolag som vi samarbetar med och andra försäkringsföretag i särskilda fall.

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att 
lagras i upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla. Enligt PuL har du rätt att begära information om och 
rättelse av de personuppgifter som finns om dig. För utdrag enligt § 26 PuL skriver du till Dacia Försäkring, 
405 36 Göteborg. 

If Skadeförsäkring AB (publ), 106 80 Stockholm, är personuppgiftsansvarig.
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5.8 OM VI MOT ALL FÖRMODAN INTE SKULLE VARA ÖVERENS 
Trots allt kan det hända att vi inte kommer överens om ersättningsnivån vid skada eller i övrigt beträffande  
försäkringsavtalet. Då ska du veta att du ändå har möjlighet att driva din sak vidare. Först och främst bör du 
kontakta oss igen för en ny prövning. Du kan också ringa Renault Försäkrings Kund ombudsman på  
telefon 031-725 08 50 eller mejla till kundombudsmannen@renaultforsakring.se.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN, ARN 
Du kan också vända dig till ARN:s särskilda avdelning för försäkringsfrågor. ARN går då kostnadsfritt igenom 
ärendet och ger sedan en rekommendation. Den följer vi. Adressen till Allmänna Reklamations nämnden är: 

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174 
101 23 Stockholm
Telefon: 08-508 860 00
Hemsida: www.arn.se

DOMSTOL 
Du kan också vända dig till allmän domstol som i sista hand avgör en försäkringstvist. Ersättning för de  
kostnader som uppstår kan du få genom den allmänna rättshjälpen och/eller genom att utnyttja rättsskyddet  
i din försäkring.

KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ 
Slutligen kan du kontakta Konsument ernas Försäkringsbyrå som lämnar upplysningar i försäkringsärenden. 
Deras adress är: 

Konsumenternas Försäkringsbyrå 
Box 24215   
104 51 Stockholm 
Telefon: 08-225800

Trafikskadenämnden (TSN)
Vissa frågor om ersättning för personskada från trafikförsäkringen är obligatoriska för Dacia Försäkring att 
pröva i TSN utan att den skadelidande begär det (s.k. obligatoriska ärenden). Vilka dessa frågor är framgår av 
nämndens reglemente som finns på deras hemsida.

TSN prövar även tvister om ersättning för personskada från trafikförsäkringen i icke-obligatoriska ärenden på 
begäran av den skadelidande (s.k. tvistlösningsärenden). 

Postadress: Box 24048, 104 50 Stockholm
Telefon: 08-522 787 00
Hemsida: www.trafikskadenamnden.se
Mejl: info@trafikskadenamnden.se

5.9 VAGNSKADEFÖRSÄKRING PER AUTOMATIK VID  
PERSONVAGNSGARANTINS UPPHÖRANDE
Har bilen Personvagnsgaranti kompletterar vi automatiskt din försäkring med Vagnskadeförsäkring med  
självrisk 3 000 kr när garantin upphör. Vi förutsätter att garantin är treårig och att den upphör när bilen är tre 
år räknat från första registreringsdagen i Vägtrafikregistret.

Du får ett nytt försäkringsbrev som bekräftelse och debitering för Vagnskadeförsäkring sker via det betalnings-
sätt som du tidigare valt. Önskar du annan självrisknivå eller vill ta bort Vagnskadeförsäkringen, kontakta oss.
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