Försäkra ditt
tävlingsfordon!
– för dig som är medlem i
Svenska Bilsportförbundet

Hej du som
älskar bilsport!
Det kan vara svårt att hitta försäkringar för
tävlingsfordon. Genom ett samarbete med
Svenska Bilsportförbundet och Söderberg &
Partners, kan vi erbjuda dig som medlem flera
bra försäkringar för ditt tävlingsfordon.
Du kan ha stor nytta av försäkringarna när
du utövar din bilsport. Men också när
fordonet står i garage eller är på väg till tävling.
Du kan teckna följande försäkringar:
• Trafikförsäkring – vilket är obligatoriskt för
rallybilar.
• Garageförsäkring när fordonet inte är i trafik.
• Transportförsäkring när du transporterar
fordonet på en trailer eller liknande.
Här kan du läsa mer om de olika försäkringarna.
Lycka till och kör lugnt!

De här tävlingsfordonen kan du försäkra

Med tävlingsfordon menar vi ett fordon som används för bil
sporterna rally, rallycross, banracing, crosskart, dragracing,
drifting, karting eller off-road. Undantaget är folkrace,
radiostyrd bilsport och virtuell bilsport.

Trafikförsäkring obligatorisk för rallybilar

Har du en rallybil är det lag på att du ska ha en trafikför
säkring. Den ger ersättning om föraren, passagerarna eller
någon utomstående skadar sig. Den ersätter också skador
som du orsakar på någon annans egendom. Däremot får
du ingen ersättning för skador på din egen bil eller egendom
i bilen.

Garageförsäkring när fordonet inte körs

Försäkringen gäller i Sverige när fordonet är avställt i
vägtrafikregistret, eller påställt men inte är i trafik. Den
täcker fordonets marknadsvärde och eftermonterad egen
dom när det står i garage.
Brand-, glas-, stöld- och rättsskyddsförsäkring ingår
Du kan få ersättning upp till det försäkringsbelopp som står
angivet i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även för
säkerhetsutrustning, verktyg upp till 1 000 kronor och en
extra uppsättning hjul.
Brandförsäkring
• Försäkringen gäller för skada genom brand. Med brand
menar vi ”eld som kommit lös”. Brand via kortslutning
ersätts inte.
Glasruteförsäkring
• Försäkringen gäller för skador på fordonets vindruta,
sidoruta eller bakruta som består i att rutan genombrutits,
spräckts eller krossats. Vi betalar inte för skador som har
hänt vid en kollision, eller då fordonet vält eller kört av
vägen.
Stöldförsäkring
• Försäkringen ersätter skador på fordonet som uppstått
när fordonet stulits eller om någon har använt fordonet
utan lov. Detsamma gäller försök till stöld eller olovlig an
vändning.
Rättsskyddsförsäkring
• Rättsskyddsförsäkringen gäller vid tvister som enbart kan
prövas som tvistemål (T-mål) av tingsrätt, hovrätt eller
Högsta domstolen. Rättskyddet gäller inte vid prövningar
i Trafikskadenämnden. Du kan få ersättning för skäliga
ombuds- och rättegångskostnader.
Aktsamhetskrav – tillfällen då du måste vara försiktig
Fordonet ska förvaras i låst garage. Saker som förvaras i
fordonet och som inte är fast monterade ska vara inlåsta
i fordonet. Del av fordon eller utrustning som inte är
fast monterad ska förvaras i låst garage eller annan
låst lokal som du ensam har tillgång till. Föremål som
på grund av sin storlek, användning eller liknande och
som rimligtvis inte kan förvaras inlåsta, ska förvaras
med försiktighet.
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Fordonet ska vara låst och nyckeln urtagen. Nyckeln får
inte märkas med namn, adress eller registreringsnummer.
Kravet på att låsa fordonet gäller inte i låst lokal som du
själv har ensam tillgång till eller om du måste lämna ifrån
dig nyckeln till stöldskydd i ett allmänt garage, eller om
du har fordonet på verkstad för service. Tappar du bort
nyckeln måste du spärra den.
Försäkringsgivare Folksam ömsesidig sakförsäkring
Organisationsnummer 502006-1619

Transportförsäkring för otur under
transporten

För att teckna en transportförsäkring måste du ha en garage
försäkring genom Svenska Bilsportförbundet.
Transportförsäkringen kan tecknas för att gälla i Norden
eller i Europa. Den ersätter skador på fordonet som uppstår
när du, eller en anlitad förare, transporterar fordonet med
ditt eget fordon, på trailer eller med ett liknande transport
medel. Däremot gäller inte försäkringen om transporten
utförs av yrkesmässig biltransport.
Försäkringsbeloppet ska täcka marknadsvärdet av ditt fordon
och eftermonterad egendom.
Omfattning
Transportförsäkringen gäller under transporten om det sker
en trafikolycka, kollision och haveri till sjöss. Också verktyg
omfattas med upp till ett prisbasbelopp.
Tilläggsförsäkring
Det kan också vara tryggt att ha en stöldförsäkring under
biltransporten.
Försäkringen gäller om ditt fordon stjäls när den står på
transportfordonet. Försäkringen gäller även på tävlingsoch eventsområdet när du förvarar fordonet på ett inhägnat
område eller har den under uppsikt.
Aktsamhetskrav – tillfällen då du måste vara försiktig
Vid stöld: Om fordonet transporteras med släp måste
släpvagnen vara täckt och ha kulhandskelås godkänt
av Stöldskyddsföreningen. Släpets draganordning
ska vara låst vid dragkroken. Dragfordonet får ej
kopplas bort från släpet.

Mer om försäkringarna

Fullständig information om försäkringarna finns i försäk
ringsbrevet och i villkoren.

Vill du teckna försäkring eller har frågor?
Söderberg & Partners

063-55 65 01
Ring oss så hjälper vi dig eller mejla
bilsport@soderbergpartners.se

