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C.9 Tre Kronor Assistans 		
Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för bil som har gällande hel- eller
halvförsäkring BilPLUS.
Försäkringen gäller för driftstopp som förhindrar
fortsatt färd och som orsakats av
• Explosion, kollision, vältning, avkörning eller annan
trafikolycka.
• Brand.

• Maskinhaveri eller annat tekniskt fel som är oförutsett
och inte beror på bristande underhåll.
• Bränslebrist, punktering, förlust av bilnycklar eller att
bilnycklarna låsts in i bilen.
• Stöld eller tillgrepp av bilen och försök till stöld eller
tillgrepp av bilen.

Vad du får ersättning för
Det här
• Vi ombesörjer och betalar nödvändig reparation på platsen för
händelsen, om detta är möjligt och det inte blir dyrare än bärgningskostnad.
• Vi ombesörjer och betalar den laddning av bilens batteri som
kan vara nödvändig för fortsatt körning.
• Om bilens nycklar förlorats eller låsts in i bilen svarar vi för
låsöppning, om detta kan göras på platsen. Måste låssmed
anlitas, betalar vi kostnaden för detta, dock högst med det
belopp som en bärgning skulle ha kostat.
• Vid driftstopp på grund av bränslebrist betalar vi för transport
av nytt bränsle.
• Vid driftstopp på grund av punktering hjälper vi dig med byte
av hjul.
• Vi ombesörjer och betalar sådan bärgning av bilen som är nödvändig på grund av den inträffade händelsen om driftstoppet
inte kan avhjälpas på plats enligt ovan. Bärgning görs till närmaste lämpliga verkstad.
• Vid driftstopp, stöld eller tillgrepp som varar längre än en timme,
ser vi till att du får en hyrbil. Vi ersätter hela dygns- och kilometer
kostnaden för bil av högst samma storlek som den försäkrade.
Hyrbilen tillhandahålls under högst tre dygn. Om hyrbil inte kan
ordnas ombesörjer och betalar vi transport av bilens förare och
passagerare till hemorten eller resmålet. Transporten sker med
tåg eller, om tågresan skulle ta mer än sex timmar (utomlands
mer än tio timmar), med flyg i turistklass istället.
• Vid händelse som inträffar utomlands gäller dessutom följande:
om bilen inte är reparerad – eller kommit till rätta efter stöld eller
annat tillgrepp – vid tiden för den planerade hemresan, ombesörjer och betalar vi transport av bilens förare och passagerare
till hemorten. Transporten sker med det transportmedel som
med hänsyn till omständigheterna är billigast.

Men inte det här
Vi betalar inte kostnader
• för mat, telefonsamtal eller liknande
• som förare och passagerare normalt skulle haft för till exempel
logi, taxi, bensin, vägtullar, broavgifter eller liknande
• för reservdelar, verkstadsreparation eller andra kostnader för
tillbehör som till exempel inköp av annat däck eller kostnader
för bränsle.

Tillgång till service

Självrisk

Tre Kronor Assistans åtar sig att tillhandahålla service
enligt försäkringen så snabbt som möjligt, dygnet runt.
I Sverige får du service inom en timme, utomlands inom
fyra timmar. I något fall kan emellertid omständigheter
som vi inte kan råda över medföra att service inte kan
ges inom den tid eller i just den form som villkoren anger
(till exempel när det gäller inkvartering, hyrbil, tåg- eller
flygtransport). Alternativa lösningar kan då bli nödvändiga, men du kommer att kompenseras för de extra kostnader detta kan medföra för dig.

Försäkringen gäller utan självrisk. Dessutom slipper du
självrisken i räddningshändelser. Förmånen är begränsad
till tre räddningshändelser under samma försäkringsår.

Vad försäkringen inte gäller för
• Om händelsen inträffat under tävling med fordonet,
träning för sådan tävling, hastighetskörning under
tävlingsliknande former eller vid uppvisning.
• Fler än tre skador/händelser som inträffat under
samma försäkringsår.

Begäran om service och skadeanmälan
Begäran om service och skadeanmälan om skadehändelsen lämnar du direkt till Tre Kronor Jour. Du ska då
lämna sådana uppgifter om försäkringens omfattning
och bilens registreringsnummer som Tre Kronor Jour
behöver för sin handläggning. Du ska ha ett medgivande
från Tre Kronor Jour innan du själv beställer service
såvida inte omständigheterna hindrar dig från att omedelbart kontakta Tre Kronor Jour.

Vart ska du vända dig
Inom Sverige

Ring Tre Kronor Jour, telefon 020-57 16 00.

Aktsamhetskrav

I utlandet

• Fordonet får inte användas om det är belagt med
meddelat körförbud.
• Fabrikantens anvisningar för skötsel, underhåll,
service och dylikt ska följas.
• Fordonet får inte användas under förhållanden som
innebär onormal påfrestning för fordonet
• Innan fordonet framförs på isbelagt vatten ska för
aren, omedelbart före körning, förvissa sig om att isen
har tillräcklig bärighet. Vägverkets normer i skriften
”Vägar på sötvattenis” ska beaktas.
• Fordonet får inte köras av förare som är straffbart
påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
• Fordonet får inte köras av förare som saknar giltigt
körkort.
• Fordonet får inte användas vid övningskörning om
läraren eller eleven inte uppfyller kraven för tillåten
övningskörning.
• Du ska ha ett medgivande från Tre Kronor Jour innan
du själv beställer service såvida inte omständigheterna
hindrar dig från att omedelbart kontakta Tre Kronor
Jour.

Ring SOS-International, telefon: +45 70 10 50 50
och fax +45 70 10 50 56 eller Europ Assistance,
telefon +46 8 587 717 76 och fax +46 8 660 23 90.

Om aktsamhetskraven inte följs
Ersättningen minskas. Regler om nedsättning finns
i avsnitt H. Allmänna bestämmelser i villkoret för
Fordonsförsäkring.
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