Snöskoterförsäkring
För- och efterköpsinformation
Denna information utgör för- och efterköpsinformation
tillsammans med dokumentet villkorssammanfattning.
I villkorssammanfattningen kan du bland annat läsa mer
om de viktigaste momenten som ingår i försäkringen
och tilläggsförsäkringar.

Ångerrätt och betalningsinformation
Enligt distansavtalslagen har du rätt att ångra ett köp som
du gjort på distans, till exempel via telefon eller internet.
Ångertiden är 14 dagar från den dag då köpet genomfördes. Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela
detta muntligen på telefon 08-50 11 21 50 eller skriftligen till
Vardia Försäkring, Box 38, 971 02 Luleå. Vardia har rätt att
kräva premie för den tid som försäkringen har varit gällande.
Den första premien för nytecknad försäkring ska betalas
inom 14 dagar från att fakturan avsändes. Därefter betalas
försäkringen i förskott inför försäkringens årsförnyelse. Premien kan betalas med faktura helårsvis eller halvårsvis, samt
via autogiro helårsvis, halvårsvis eller månadsvis.

Aktsamhetskrav
I försäkringsvillkoret finns beskrivet hur du ska ta hand om
det försäkrade fordonet för att minska risken för skada.

Om du inte följer aktsamhetskraven
Om du inte har följt aktsamhetskraven kan ersättningen
vid skada sättas ned (minskas), vanligtvis med 25 %, eller
helt utebli (beroende på hur din oaktsamhet har påverkat
skadan).
Följande aktsamhetskrav gäller för hela försäkringen:
• Fordonet får inte köras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel.
• Fordonet får inte köras av förare som saknar giltigt och
erforderligt körkort eller förarbevis.
För vissa försäkringsmoment gäller särskilda aktsamhetskrav
som du kan läsa om i försäkringsvillkoren. De viktigaste
anger vi också här nedan.

Oriktiga uppgifter
Felaktigt lämnade uppgifter vid försäkringens tecknande
kan leda till att du betalar ett felaktigt pris eller meddelas
försäkring som vi normalt inte erbjuder. Om den felaktiga
uppgiften är relevant, men av mindre betydelse, kan din

ersättning sättas ned (normalt med 25 %). Om den felaktiga
uppgiften lämnades med uppsåt, om oaktsamheten inte är
ringa eller om risken väsentligt påverkas - då kan nedsättningen bli större eller ersättningen helt utebli.
Om du i samband med skadereglering uppsåtligen, eller
genom oaktsamhet som inte är ringa, felaktigt uppgivit,
förtigit eller dolt något som har betydelse för bedömningen
av ersättningen, kan ersättningen minskas eller helt utebli
(beroende på vad som är skäligt efter omständigheterna).

Försäkrat intresse
Om du försäkrar fordonet på annan person än skoterns
ägare och huvudsakliga brukare, så leder detta normalt till
att ersättning uteblir avseende Delkasko, Vagnskada och
tilläggsförsäkringar. Ett exempel på detta är om ett fordon
som normalt brukas av en ungdom registreras och försäkras
på en förälder, äldre släkting, någon som bor i ett område
som medför en lägre försäkringspremie, eller motsvarande.
Observera att ersättning kan utebli även om försäkringstagaren angett att det finns förare under 25 år om det visar sig
att försäkringstagaren inte är ägare och den huvudsaklige
brukaren.

Ändrade uppgifter under försäkringstiden
Du är skyldig att meddela förändringar i risken under pågående försäkringsperiod, till exempel om en person under 25
år börjar nyttja skotern eller om du extrautrustar fordonet.
Om du inte meddelar detta inom skälig tid kan din ersättning minskas eller helt utebli (enligt reglerna för nedsättning
på grund av felaktiga uppgifter).

Uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)
Den registrering av personuppgifter som vi hämtar in om
dig i samband med att försäkringsavtal ingås (eller som vi
i övrigt registrerar i samband med försäkringsavtalet) är
nödvändig för att vi ska kunna administrera försäkringen,
fullgöra våra avtalsförpliktelser, bedriva produktutveckling
och genomföra skadeförebyggande forskning. Uppgifterna
erhålls vanligast från dig som försäkringstagare, men kan
kompletteras med uppgifter från till exempel offentliga register. Vissa av uppgifterna lämnas vidare till andra företag,
föreningar och organisationer som vi samarbetar med, till
exempel vid skadereglering. I de fall som vi har upplysningsskyldighet gentemot myndighet kommer vi att lämna ut de
uppgifter som myndigheten begär att få ta del av.
Ändamålet med behandlingen är att vi ska kunna fullgöra
våra skyldigheter enligt försäkringsavtalet, enligt lagar
och myndighetsföreskrifter, behandlingar för analys- eller
statistikändamål och för marknadsföringsändamål inom
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Gjensidige-koncernen. Det sistnämnda sker om den som
uppgifterna avser inte skriftligen har begärt att så inte ska
ske (se adress nedan).
Personuppgiftsansvarig är Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial. Vardia Försäkring AB är personuppgiftsbiträde. Alla uppgifter behandlas med sekretess, i enlighet
med Gjensidiges etiska regler.

Registreringen hos Bolagsverket gäller försäkringsslaget
skadeförsäkring.
Vardia Försäkring AB får ersättning genom provision från
försäkringsgivaren för förmedling och administration av
försäkringarna. Ersättningen baseras på den totala premievolymen i kombination med försäkringsaffärens tekniska
resultat.

Som fysisk person har du rätt att genom en skriftlig begäran
få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Detsamma gäller om du vill begära rättelse av felaktig eller
missvisande uppgift. Via vår hemsida gjensidige.se kan du
skicka en begäran till vår kundservice. Klicka på ”Kontakta
oss” och följ hänvisningarna. Du kan också skriva till oss under adress: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial,
Box 3031, 103 61 Stockholm.

Klagomål och tvist
Om du har några synpunkter på försäkringsförmedlingen är
du välkommen att kontakta Vardia Försäkring ABs klagomålsansvarige, telefonnummer 08-501 121 50.

Gemensamt skadeanmälningsregister

Ansvar
Försäkringsgivaren ansvarar för ren förmögenhetsskada
som drabbar en kund, en försäkringsgivare eller någon som
härleder sin rätt från kunden till följd av att förmedlaren
uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt försäkringsförmedlingslagen 5 kap. 4 §.

Vi äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt
skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i
anledning av denna försäkring.

Förmedlingsinformation
Om förmedlaren
Vardia Försäkring AB
Box 38
971 02 Luleå
Organisationsnummer 556809-0491
Telefon: 08-501 121 50
E-post: info@vardia.se

Vardia Försäkring AB är anknuten försäkringsförmedlare till
Gjensidige Forsikring ASA, organisationsnummer 995 568
217. Ansvarig tillsynsmyndighet för förmedlaren är Finansinspektionen.

Tvist med Vardia Försäkring AB angående förmedlingen
kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Det finns
också möjlighet att få tvisten prövad av allmän domstol.

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA Norge,
svensk filial, organisationsnummer 516407-0384, en filial till
Gjensidige Forsikring ASA, organisationsnummer 995 568
217, med huvudkontor och säte i Oslo, Norge. Den svenska
filialen har sitt huvudkontor i Stockholm. Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, står i egenskap av filial till ett
norskt försäkringsbolag, i första hand under tillsyn av norska
Finanstilsynet. Därutöver står den svenska filialen även
under tillsyn av den svenska Finansinspektionen.
Fullständiga villkor finns på allians.com/polisforbundet

Finansinspektionen
Box 7821
Besöksadress: Brunnsgatan 3
103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
finansinspektionen.se
Vardia Försäkring AB är registrerat som försäkringsförmedlare i Bolagsverkets näringslivsregister. Registreringen kan
kontrolleras hos Bolagsverket.
Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Besöksadress: Stuvarvägen 21
Telefon: 060-18 40 00
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
bolagsverket.se
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