
Forsakrsngsvillkor FaSck Vaghjalp Sverige 15 +

Gallande fr.o.m. 2015-03-11 v.E

1 Allmant

Falck Vaghjalp Sverige kan tecknas for
svenskregistrerade personbilar med en
totalvikt av hogst 3,5 ton i originalutforande.
Forsakringen kan tecknas for fordon som ar
over 16 ar men hogst 19 ar (modellar).

Falck Vaghjalp Sverige 15+ galler under resa
med fordonet i Sverige.

Med Falck Vaghjalp Sverige 15+ betalar
Du ingen sjalvrisk vid assistans.

1.1 Forsakringstid
Forsakringstiden ar ett ar om inte annat
avtalats och aven framgar av
forsakringsbrevet. Forsakringstiden borjar
dagen efter det att premiebetalningen har
registrerats av Falck.

2. Falck Vaghjalp Sverige 15+ ger
ratt till assistans vid maskin-, tekniskt-
eller elektriskt fel som ar oforutsett och inte

beror pa bristande underhall.

2.1 Reparation pa plats eller bargning
Uppstar det maskin-, tekniskt eller elektriskt
fel bargas fordonet till narmaste verkstad. En
provisorisk reparation pa platsen utfors (med
hogst en avgiftsfri arbetstimme) sa langt
mojligt forutsatt att fordonets trafiksakerhet
kan sakerstallas. Kostnader for reservdelar

ersatts inte.

2.2 Punktering
Med punktering menas att hjulet, oberoende
av orsak tappat luft. Vid punktering utfors
om mojligt hjulbyte, i annat fall bargas
fordonet till narmaste gummiverkstad.
Kostnader for inkop av nytt dack etc. ersatts
inte.

2.3 Starthjalp
Vid stromlost batteri tillhandahalls starthjalp
altemativt utbyte av trasigt batteri.
Kostnader for batteri ersatts inte. Starthjalp
lamnas vid hogst 2 tillfallen under
forsakringstiden.

2.4 Drivmedelsbrist

Bensin eller diesel hamtas och pafyllning
utfors. Kostnaden for drivmedel ersatts inte.

2.5 Las- och nyckelproblem
Ar nyckeln inlast utfors lasoppning om detta
ar mojligt enligt tillverkarens foreskrifter
altemativt bargas fordonet till narmaste
verkstad. Ar nyckeln oanvandbar eller
forlorad bargas fordonet till narmaste
verkstad eller annan narliggande
uppstallningsplats, under tid da kunden ev.
kan hamta eller bestalla reservnycklar.
Kostnader for nya nycklar och
omprogrammering av las ersatts inte.
Se aven fortsatt resa under 3.

2.6 Dikeskorning
Bargning utfors om fordonet korts av vagen.

2.7 Kollision

Ar fordonet inte i korbart skick efter en

kollision bargas det till narmaste verkstad.
En provisorisk reparation pa platsen utfors
(med hogst en avgiftsfri arbetstimme) sa
langt mojligt forutsatt att fordonets
trafiksakerhet kan sakerstallas.

2.8 Brand

Ar fordonet inte i korbart skick efter brand
bargas det till narmaste verkstad. En
provisorisk reparation pa platsen utfors (med
hogst en avgiftsfri arbetstimme) sa langt
mojligt forutsatt att fordonets trafiksakerhet
kan sakerstallas.

2.9 Stold

Ar fordonet inte i korbart skick efter ett

stoldforsok bargas det till narmaste
verkstad. En provisorisk reparation pa
platsen utfors (med hogst en avgiftsfri
arbetstimme) sa langt mojligt forutsatt att
fordonets trafiksakerhet kan sakerstallas.

2.10 Undantag
Foljande situationer/fordon tacks inte:
• aterkommande fel som inte atgardats

(Lex. starthjalp beroende pS defekt
batteri som inte bytts)

• medveten lagovertradelse
• tjanster agaren eller annan person

bestallt, utan godkannande av Falck
• fordon som ar avstallt eller belagt med

korforbud i Vagtrafikregistret
• fordon registrerade som eller anvanda i

yrkesmassig trafik, latt lastbil, husbil,
taxi, ambulans, militar-, bud-, korskole-
samt fordon for korttidsuthyrning

• motortavling, traning infor motortavling
och terrangkorning

• tankning av fel drivmedelstyp
• moms for momsredovisningsskyldig

forsakringstagare
• foljder av krig, revolution, upplopp,

strejk, terrorism, beslut av
statsmaktema, radioaktivitet, jordskalv
eller annan force majeure

Forsakringen ersatter inte:
• Utokad transportstracka till

markesverkstad

• Utokad transportstracka till av
kunden beslutad verkstad

Forsakringen ersatter inte:
• kostnader for bargning av ett fordon som

korts ut pa is eller lamnats i terrangen
(bortom allman vag) eller i vattendrag

• kostnader for avstangning av vag eller
del av vag foranledda av foreskrifter eller
forbud beslutade av myndighet

• Eventuella utgifter for forstord egendom
och stillestandskostnader

2.11 Ansvarsbegransning
Falck Forsakringsaktiebolag friskriver sig fran
skadestandsansvar avseende arbeten,
radgivning och skador vallade av lokala
atgorare. Inga kostnader p.g.a. foljdskador
ersatts (fordrojda resor, forseningar,
forstorda planer, ekonomiska forluster etc.).
Logi och hyrbil mm. tillhandahalls sa langt
lokala forhallanden medger.

2:12 Bega ran om assistans
Vid behov av assistans, kontakta omgaende
Falck Raddningscentral som har oppet
dygnet runt aret runt.
Inom Sverige ring Falck 020 - 88 22 22.

3. Fortsatt Resa
Fortsatt resa: Om fordonet bargats men
reparation inte kan utforas samma dag kan
ett av foljande alternativ valjas: 3.1, 3.2
eller 3.3.

3.1 Hyrbil
Du kan fa en standardutrustad hyrbil som
storleksmassigt motsvarar Din egen bil i upp
till 3 dagar, dock inte langre tid an
reparationstiden. Forsakringen ersatter inte
kostnader for bransle, s.k.
sjalvriskreducering, parkeringskostnader,
farjebiljetter, vagtullar, broavgifter etc.
Hyrbil ersatts med hogst 2000 kr inklusive
moms.

3.2 Inkvartering
Foredras inkvartering pa narmaste ort for
forare och passagerare under
reparationstiden ersatts denna med upp till 2
natter med hogst 1000 kronor inklusive
moms per person och dygn. Eventuella
utgifter for maltider, telefon etc. ersatts inte.

3.3 Transport till hemorten eller till
resmdlet

Foredras fortsatt resa med allmanna

fardmedel bekostas biljetter i ekonomiklass
for forare och passagerare till hemorten eller
resmalet om kostnaden inte blir hogre an for
fbregaende alternativ.

3.4 Hamtning av fordon
Nar fordonet efter reparation ar fardigt for
avhamtning tillhandahalls resa for en person,
med billigaste fardmedel fran bostaden eller
resmalet for att avhamta fordonet.

Altemativt kan Falck arrangera hemtransport
av fordonet forutsatt att kostnaden inte

overstiger kostnaden for en hamtningsresa
for foraren.

4 Ovricjt
Klagomal eller anmarkningar skickas till
Falck Forsakringsaktiebolag, Falckhuset,
181 87 LIDINGO. Skulle Du efter var

utredning inte vara nojd kan arendet provas
av Allmanna Reklamationsnamnden.

4.1 PUL

Falck behandlar forsakringstagarens
personuppgifter i enlighet med
Personuppgiftslagen (1998:204).
Forsakringstagaren medger att Falck
registrerar, insamlar, lagrar och bearbetar
uppgifterna pa nodvandigt satt for
verksamheten. Falck garanterar full
datasakerhet.

4.2 Leverantorsgaranti/annan
forsakring
Falck forbehaller sig regressratt for utgiven
ersattning som annan enligt lag eller
forfattning, forsakring, garanti eller annat
avtal skall utge. Forsakringen berattigar
aven till sjalvriskeliminering avseende
faktiska kostnader for raddning som kunnat
regleras av annan forsakringsgivares
raddningsforsakring.

NAR DU BEHOVER ASSISTANS

Kontakta omgaende Falck Raddningscentral
som har oppet dygnet runt aret runt.
Befinner Du dig i Sverige ring Falck:
020 - 88 22 22

Service som inte tillhandahalls genom Falck
Raddningscentral eller som utfors utan
foregaende medgivande fran Falck
Raddningscentral ersatts inte.
For att kunna hjalpa dig pa basta satt behovs
foljande uppgifter:
* Fordonets registreringsnummer
* Fordonets position, s3 det latt kan

lokaliseras

* Problembeskrivning, s3 ratt Stgard kan
forberedas

* Telefonnummer, s3 att Du fortlopande kan
bli informerad
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