
Försäkra din  
bil på trackday!
– framtagen för  
Svenska Bilsportförbundet

Hej du som  
älskar bilsport! 
Nu kan du genom ett samarbete med Svenska  
Bilsportförbundet, Folksam och Söderberg & Partners 
försäkra din bil när du kör på inhängnat motorområde.

Du kan ha stor nytta av försäkringen om olyckan 
skulle vara framme. 

Du kan teckna försäkringen när du ska köra trackday 
under bandag som anordnas av motorbana godkänd 
av Svenska Bilsportförbundet.

•	Försäkringen är framtagen för dig som vill skydda 
din bil vid trafikolycka under bankörning vid  
bandag (trackday)

På nästa sida kan du läsa mer om försäkringen.  
Vi rekommenderar att du även sätter dig in i  
försäkringsvillkoret.

Lycka till och kör lugnt!



Det går att försäkra din bil
Det kan tidigare ha varit svårt att teckna försäkring för din 
bil när du ska köra på en bandag (trackday) och ha ett giltigt 
försäkringsskydd när du befinner dig på inhägnat tävlings-
område.

Du kan teckna försäkringen för personbilar. Däremot kan du 
inte teckna den för andra fordonsslag.

Ontrackförsäkring - skyddar vid trafikolycka 
under bankörning vid bandag.
Här är några exempel på skadehändelser som försäkringen 
täcker:
•	 Kollision
•	 Vältning
•	 Avkörning
Försäkringen ersätter högst marknadsvärdet upp till det 
försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

Här gäller försäkringen 
Försäkringen gäller vid deltagande i bandag under själva 
körningen. Den gäller inom den motorbana eller det tävlings-
område du angivit i din ansökan.

Vem kan teckna försäkringen
Försäkringen kan tecknas av ägaren till den bil som ska 
brukas på angiven trackday. Du ska ha ett lagligt ekono-
miskt intresse som försäkringstagare, ägare och bilens  
huvudsakliga brukare.

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller när bilen körs inom inhägnad motorbana 
eller inhägnat tävlingsområde vid bandag som genomförs 
enligt det regelverk som gäller inom motorbanan eller täv-
lingsområdet. Den gäller för den dag eller de dagar som 
anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller alltså endast 
när bilen används inom motorbana eller inhägnat tävlings-
område och aldrig i samband med tävling, träning inför  
tävling eller under tävlingsliknande former.

Finns det några begränsningar?
Försäkringen ersätter inte
•	 personskador
•	 skador på annan egendom än den försäkrade bilen
•	 skador som inträffat under tävling
•	 slitage eller skador som beror på bristfälligt underhåll
•	 skador som beror på rost, frätning, köld, väta eller 

fukt förutsatt att skadorna inte är en direkt följd av  
en ersättningsbar skada.

Läs villkoret för en mer utförlig förklaring om försäk-
ringens begränsningar.

Hur fungerar försäkringen?
Försäkringen tecknas av dig hos Söderberg & Partners.  
Det är din uppgift att ange ett marknadsvärde som ska 
motsvara hela värdet på bilen. Försäkringen gäller därefter 
på den dag eller de dagar som du tecknat försäkring för.  
Vid skadehändelse som ersätts av försäkringen under den 
tid och på den plats som försäkringen gäller för så ersätter 
vi dig med högst marknadsvärdet upp till det försäkrings-
belopp som du angivet.

Aktsamhetskrav – för att inte riskera nedsättning  
av ersättning
Du får inte köra bilen om du
•	 saknar giltigt körkort
•	 kan göra dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri.

Du ska se till att fordonets däck uppfyller de krav som 
ställs i författningar och föreskrifter (till exempel mönster-
djup och säsongsdäck).

Du ska se till att bilen inte körs när körförbud med- 
delats av polis eller annan behörig besiktningsman.
Biltillverkarens anvisningar för service och underhåll 
ska följas (från första dag bilen registrerades) och 
vara fackmannamässigt utfört.

När du kör bilen ska du följa det regelverk som gäller 
inom motorbanan eller tävlingsområdet.

Läs villkoret för en mer utförlig förklaring om försäk-
ringens krav på dig som försäkringstagare.

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

Vill du teckna försäkring eller har frågor? 

Söderberg & Partners

Ansök och teckna din försäkring på vår hemsida
www.bilsportforsakringar.se

Du kan även ringa oss på

063-55 65 01
eller mejla  
bilsport@soderbergpartners.se

Försäkringsgivare Folksam ömsesidig sakförsäkring 
Organisationsnummer 502006-1619
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