Norbridge Trygghetspaket Bil - Betalskydd, nyckelförlust, vagn- och glasskada
Här lämnas information som försäkringsföretag ska lämna enligt lag innan köp av försäkring
Jämförelse andra försäkringsskydd
Denna försäkring ska komplettera dina andra försäkringsskydd. Kontrollera så att du inte redan
tecknat specialförsäkring som omfattar samma skydd.
Försäkringen i korthet
Försäkringen lämnar ersättning för:
Tillfällig arbetsoförmåga – om du drabbas av tillfällig arbetsoförmåga på grund av olycksfall som leder
till hel sjukskrivning och du tvingas vara borta från ditt arbete mer än 30 dagar i följd lämnas ersättning
från försäkringen. Den maximala ersättningen är 2 000 kr per månad.
Ofrivillig arbetslöshet – om du blir ofrivilligt arbetslös på grund av arbetsbrist och är utan arbete i minst
30 dagar i följd lämnas ersättning från försäkringen. Den maximala ersättningen är 2 000 kr per
månad.
Självriskersättning vid ersättningsbar skada genom din vagnskadegaranti – om du råkar ut för en
ersättningsbar vagnskada via din vagnskadegaranti så ersätter försäkringen din del av självrisk som
överstiger 3 000 kr. Detta moment kan högst utnyttjas en gång under en tolvmånadersperiod. Om
skadekostnaden understiger självrisk på vagnskadegarantin utgår ingen självrisk från denna
försäkring.
Självriskersättning vid glasskada – om du råkar ut för en ersättningsbar glasskada genom din
motorfordonsförsäkring så ersätter försäkringen din självrisk. Den maximala ersättningen är 1 500 kr
och detta moment kan utnyttjas högst en gång under en tolvmånadersförlust. Om din glasskada
understiger din gällande självrisk hos ditt motorfordonsförsäkringsbolag så ersätter inte denna
försäkring skadan.
Nyckelförlust – vid förlust av fordonets bilnyckel ersätter försäkringen kostnader för omkodning eller
avkodning av nycklar. Den maximala ersättningen för detta är 4 000 kr och detta moment kan utnyttjas
högst en gång under en tolvmånadersperiod.
Exempel på när försäkringen inte gäller
Försäkringen ersätter inte:
- tillfällig arbetsoförmåga till följd av förhållanden som förelåg vid förskringens startdatum.
- om försäkringstagaren själv sagt upp sin anställning, eller om den på annat sätt har upphört med
samtycke.
- ofrivillig arbetslöshet till följd av förhållanden som förelåg vid försäkringens startdatum.
- skada på vagnskademomentet där garantin har gått ut.
- fler än 1 glasskada per år.
- skadad bilnyckel.
Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen kostar
199 kr/mån
Försäkringslängd/bindningstid
Försäkringsperioden är 12 månader.
Personuppgiftshantering
Försäkringsgivaren kommer att behandla försäkringstagarens personuppgifter i enlighet med
personuppgiftslagen. Syftet med behandlingen är fullgörandet av de avtalsenliga åtagandena mot
försäkringstagaren. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalys, affärsoch metodutveckling, statistik och riskhantering, marknadsföring och service i övrigt.
Personuppgifterna kan komma behandlas av andra bolag som försäkringsgivaren samarbetar med för
utförandet av det uppdrag försäkringsgivaren har från försäkringstagaren. Har försäkringstagaren
några frågor om detta går det bra att kontakta personuppgiftsombud@amtrustgroup.com.
Ångerrätt
Är köpet av försäkringen gjort via kundservice eller webbutiken 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 010 - 206 78 78 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.

