
Fordonsförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: AutoConcept Insurance AB Produkt: Blockets Begagnatförsäkring för bil

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Mer information finns på: 
https://www.blocket.se/tjanster/begagnatforsakring-bil/trygghansaautoconcept 

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Blockets Begagnatförsäkring gäller för skador eller fel som innebär funktionsbortfall på de mekaniska och elektriska komponenter som 
anges nedan. Begagnatförsäkringen kan tecknas av privatpersoner som annonserar en begagnad personbil på Blockets marknadsplats 
förutsatt att bilen inte är äldre än 15 år eller har körts längre än 20 000 mil och säljs till en privatperson. Det är bilköparen som blir 
försäkringstagare efter registrerat ägarbyte.

Vad ingår i Begagnatförsäkring? 
Här beskrivs de huvudsakliga risker som försäkringen 
täcker. Se fullständiga villkor för mer information.

 Komponentförsäkring 
Försäkringen gäller för skada eller fel som innebär 
funktionsbortfall på ett antal elektriska och 
mekaniska komponenter som finns angivna i 
försäkringsvillkoret. Gäller för privatägd personbil 
som inte är äldre än 15 år eller har körts mer än 
högst 20 000 mil. Exempelvis:

       Motor & avgasrening  

       Kylsystem 

       Bränslesystem

       Elektronik

       Växellåda och kraftöverföring

      Hybriddrift

Vad ingår inte i försäkringen? 
Här beskrivs en sammanfattning av vilka undantagna 
risker som försäkringen har. Se fullständiga villkor för 
mer information.   

 Skada som är orsakad av brand, stöld eller utifrån 
kommande skada ersätts inte.

 Skada som är orsakad av frysning, väta eller 
korrosion ersätts inte.

 Skador som är orsakad av fabrikationsfel eller 
konstruktionsfel ersätts inte.

 Fel som endast består i exempelvis missljud, 
vibrationer eller hög oljeförbrukning när fordonets 
funktion inte påverkas ersätts inte.

Finns det några begränsningar av vad 
försäkringen täcker? 
Här beskrivs de viktigaste begränsningarna 
i försäkringen. Se fullständiga villkor för mer 
information. 

 Försäkringen gäller endast om du är bilens verklige 
civilrättslige ägare och huvudsakliga brukare.

 Försäkringen gäller inte om det gemensamma 
testprotokollet inte kan uppvisas på begäran.

 Fel eller anmärkningar som noterats i 
testprotokollet vid köptillfället omfattas inte av 
försäkringen.

 Högsta ersättningsbelopp är 150 000 kr 
för försäkringsperioden, dock högst bilens 
marknadsvärde precis innan skadan.

 Skada som inträffar när bilen blivit äldre än 15 år 
eller har körts mer än högst 20 000 mil omfattas 
inte av försäkringen.
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Var gäller försäkringen?
 Försäkringen gäller i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Den gäller också i de flesta länder i Europa och vissa 

länder runt Medelhavet som är anslutna till det så kallade Gröna kortsystemet.

Vilka skyldigheter måste vara uppfyllda för försäkringens giltighet?
Om försäkringens aktsamhetskrav inte har följts kan det leda till mindre eller ingen ersättning alls om något händer, beroende
på hur oaktsamheten har påverkat skadan. Alla aktsamhetskrav finns i försäkringens fullständiga villkor. Här är några exempel:
— Komponenter och mjukvara som avviker från fordonets seriemässiga utförande får inte användas.
— Bilen får inte köras så att motor eller kraftöverföring utsätts för onormal påfrestning.
— Fordonstillverkarens anvisningar om skötsel, service och underhåll ska sedan första registreringsdag ha gjorts på det sätt     

  och med de intervall som fordonstillverkaren angivit i den serviceinformation och instruktionsbok som tillhör bilen.

När och hur ska försäkringen betalas?
Försäkringen ska betalas av bilsäljaren. En faktura skickas från AutoConcept kort efter registrerat ägarbyte. Om försäkringen 

inte är betald vid förfallodatum skickas en påminnelse och ärendet överlämnas därefter till Inkasso. Läs mer om detta i 

dokumentet Köpevillkor på https://www.blocket.se/tjanster/begagnatforsakring-bil/trygghansaautoconcept 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 
Försäkringen börjar gälla från den dagen fordonet byter ägare i vägtrafikregistret. Försäkringen upphör efter 6 månader räknat 

från datumet för ägarbytet.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen upphör automatiskt när försäkringsperioden har passerat.


