En av Företagarnas mest förmånliga försäkringar. När bilen är mer eller mindre ditt kontor, din
verkstad eller om du använder den för ren transport, drabbas affärerna hårt när något händer
med ditt fordon.
GARANT Bil är framtagen i samarbete med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB och försäkringsbolaget
Protector Försäkring. Willis Towers Watson distribuerar och administrerar försäkringen.
GARANT Bil är en trygg och flexibel fordonsförsäkring för dig som företagare. Försäkringen erbjuder i sin
grundomfattning ett heltäckande skydd s k helförsäkring. För mer info se översikt nedan. T.ex. ingår fri körsträcka,
nyckelförlust och skada i kupé samt maskinskada upp till 8 år alternativt 15 000 mil. Omfattning och självrisker kan dock i
hög grad väljas utifrån de behov och önskemål som passar ditt företag bäst.
Om du vill veta hur omfattning och självrisker påverkar premien se www.foretagarna.se/garant-bil
Tecknar du GARANT Bil i kombination med GARANT Småföretag får du dessutom 10 % rabatt på grundpremien
för GARANT Småföretag.

GRUNDOMFATTNING OCH SJÄLVRISKER

Detta är en översiktlig information som du
har rätt att få innan du köper försäkringen.
Det är viktigt att du läser den.
För fullständig information se villkoren.

Pbb = Prisbasbeloppet 2020 = 47 300 kr

FÖRSÄKRINGSOMFATTNING		SJÄLVRISK				MAX ERSÄTTNING
Trafik

				0,1 pbb					300 Mkr

Delkasko
- Brand 					0,1 pbb					Marknadsvärde
- Glasruta
0,1 pbb/vid lagning, 0kr per stenskott
- Stöld 					0,1 pbb 					Marknadsvärde
- Skadegörelse 				0,1 pbb 					Marknadsvärde
3 pbb
- Rättsskydd 				
20% av skadekostnaden, dock lägst 0,05 pbb
- Kris 					Ingen självrisk 				10 behandlingstillfällen
- Djurkollision 				Se villkor 					0,2 pbb
- Maskin 8 år/15 000 mil
Se villkor
- Feltankning
				Enligt villkor
					
PS670, självrisk 10% pbb
- Räddning
					0,1 pbb 					1 pbb
- Allrisk
				0,1 pbb 					Marknadsvärde
0,1 pbb
Vagnskada
			

					

Tillägg och
valbara alternativ
					
25% av dygns- och kilometerkostnaden
45 dagar
- Hyrbil
				Ingen självrisk 				600 000 kr
- Trafikolycksfall				
0,2 pbb 					
1 pbb
- Egendom i bil
Försäkringen gäller med fri körsträcka

Vagnskadegaranti

Självriskeliminering med Smart DNA

Om du har ett fordon med vagnskadegaranti, får du
ett automatiskt erbjudande från oss om att lägga till
vagnskadeförsäkring i din GARANT Bil, när din vagnskadegaranti upphör att gälla. Dvs du behöver inte själv ha detta
under bevakning.

Om du märker ditt fordon med Smart DNA stöldskyddsmärkning, får du en självriskeliminering på stöldmomentet.
Mer info finner du på www.smartdna.se

Vilken bilförsäkring man ska välja beror på hur trygg du vill vara och vilka behov du har. Om du vill minska risken
för höga reparationskostnader är en helförsäkring kanske ett bra val för dig. Om något skydd är särskilt viktigt för dig
ta reda på om det omfattas av försäkringen genom att kontakta Företagarna Försäkring.
Har du frågor eller vill teckna GARANT Bil, kontakta Företagarna Försäkringar på telefon 08-406 17 77 eller
e-post sakforsakring@foretagarna.se. Du kan också hitta information på hemsidan www.foretagarna.se/forsakringar.
Du kan dessutom teckna flera tilläggsförsäkringar som passar just ditt företags behov.
GARANT Bil erbjuds i samarbete med:

Postadress: Företagarna Försäkringar c/o Willis Towers Watson Sweden AB, Box 7273, 103 89 Stockholm
Tel. 08-406 17 77 Fax: 08-463 8995 E-post: sakforsakring@foretagarna.se
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GARANT Bil

GARANT Bil – Produkt- och förköpsinformation

Trafikförsäkring

Trafikolycksfall

Trafikförsäkringen är obligatorisk och ersätter skador på
förare, medtrafikanter, andra fordon och egendom som
skadas av din bil.

Ersättning och hjälp till både förare och passagerare efter
en trafikolycka.

Exempel på vad som inte ersätts:

• Ersättning för en bestående skada som leder till nedsatt
funktionsförmåga, s k medicinsk invaliditet.

• Skador på din bil eller saker i din bil.

• Tillgång till och ersättning för privat medicinsk vård,
om det är kö i den offentliga vården.

Halvförsäkring

• Vägledning från en rehabiliteringscoach, som även kan
ta fram en rehabiliteringsplan.

I denna ingår Trafikförsäkring samt Delkasko momenten
enligt översikten ovan. Genom allriskskyddet ersätts t ex
även skador i kupé, förlust av nyckel, elektronikfel samt
bärgning och rengöring av tank vid feltankning.
Exempel på vad som inte ersätts:

Exempel på vad som inte ersätts:
• Medicinsk invaliditet som inte kan fastställas objektivt.
• Förlust av arbetsförmåga, s k ekonomisk invaliditet.
• Kostnader som ersätts på annat sätt enligt någon lag.

• Skada på ljuddämpare, däck eller slangar genom brand
eller explosion i dessa.

Egendom i bil

• Glastak eller lyktor.

Gäller för en plötslig oförutsedd händelse t ex inbrott.

• Lös egendom i bilen t ex glasögon eller dator.

• Egendom som du äger eller hyr och som du använder
i företagets verksamhet.

Helförsäkring

• Kunders egendom som du har hand om och har
ansvar för.

I denna ingår Trafik, Delkasko samt Vagnskadeförsäkring.
Den senare ger ersättning för yttre skador på din bil vid
trafikolyckor, skadegörelse eller andra yttre olyckshändelser som inte orsakats av annat fordon, t ex om ett
träd faller över bilen eller om du kör på en lyktstolpe. Om
du har ett nytt fordon ingår normalt vagnskadegarantide
första tre åren (se köpehandlingarna) och då kan du
vänta med att teckna helförsäkring.
Exempel på vad som inte ersätts:
• Skador som orsakas av köld, väta, fukt, rost eller
frätning.
• Skador som inte orsakas av yttre händelser, t ex bildelar
som lossnar för att de inte är ordentligt fastskruvade.
Hel- eller halvförsäkring kan utökas med följande
tillägg. Se nedan exempel på vad dessa ersätter:
Hyrbil
Ger ersättning om din egen bil blir stulen eller skadas så
att du inte kan använda den och att detta ersätts genom
bilförsäkringen.
• 75 procent av kostnaden för hyrbil i Sverige och
utomlands.
• Istället för hyrbilsersättning kan kontant ersättning
lämnas med 150 kr per dag för personbil och 200 kr per
dag för lätt lastbil.
• Du får ersättning i upp till 45 dagar.

• Anställdas egendom.
Exempel på vad som inte ersätts:
• Pengar och värdehandlingar.
Viktigt att veta:
Försäkringsperiod och förnyelse
Försäkringen har huvudförfallodag den 1 december oavsett när under året försäkringen tecknas. En månad
innan försäkringen ska förnyas sänder vi dig försäkringshandlingar och faktura för kommande försäkringsår.
Du kan säga upp försäkringen när som helst under
försäkringsperioden. Försäkringen avslutas då vid nästa
huvudförfallodag. Om du däremot säljer det försäkrade
fordonet under försäkringsperioden kan försäkringen
sägas upp direkt.
Premiebetalning
Vid nyteckning ska premien betalas inom 30 dagar och
vid förnyelse senast dagen innan huvudförfallodatum
om inte annat anges. Om premien inte betalas inom
angiven tid gäller försäkringen dagen efter att premie
inkommit till försäkringsgivaren.
Vid skada
Om ditt fordon skadas, kontakta alltid Protector innan
du anlitar någon för att reparera skadan. Enklast är att
anmäla skadan på webben.

Exempel på vad som inte ersätts:
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• Kostnader för drivmedel för hyrbilen.
• Kostnader för försäkringar genom biluthyraren.

