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• Smidig betalning via din åkaravräkning 

• Säkert skydd för din taxi och verksamhet  

• Fast premie beroende på Hel- eller Halvförsäkring 

• Möjlighet att teckna tilläggsval Glasskadeförsäkring (1 650 kr/år) 

• Möjlighet att teckna tilläggsval Avbrottsförsäkring (2 700 kr/år) 

• Minskad skaderisk med skadeförebyggande arbete 
• Skadestatistik till de åkerier som önskar  

Skadeförebyggande  
Genom skadeförebyggande arbete kan vi aktivt hjälpa dig 
att förebygga skador, minska onödiga kostnader och 
avbrott i verksamheten. Tveka inte att kontakta oss om du 
behöver hjälp.  

Vid skada  
Om du råkar ut för en skada kontaktar du LF Stockholm på 

telefon 08-562 830 06 innan du anlitar någon hjälp.  

De talar om för dig vilken form av ersättning du kan få och 
var reparation ska utföras. Vill du hellre kontakta dem via  
e-post: skador.stockholm@lansforsakringar.se 

Smidig betalning  
Betalning av din försäkringspremie sker månadsvis via 
Taxi Stockholms månadsavräkning.  

Förnyelse av er Taxiförsäkring 
 
Bäste Åkare, 
 
Vi har nöjet att meddela er att tack vare ert goda skaderesultat kommer er taxiförsäkring att förnyas 
per 2020-04-01 hos Länsförsäkringar till enbart indexering av premien och med oförändrade villkor. 
 
Vi på Söderberg & Partners AB kommer tillsammans med Taxi Stockholm göra allt vi kan för att ge Er 
bästa service.  
 
Tveka inte att höra av Er om ni har några frågor eller funderingar, se kontaktuppgifter nedan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 Premie/år 
   

Halvförsäkring: 10 800 kr 
Helförsäkring:  20 600 kr 

 

Tilläggsförsäkringar: 
Glas: 1 650 kr 

Avbrott: 2 700 kr 
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Trafikförsäkring, självrisk 20% av pbb* 
 
 
 
 
 
 
Egendomsskydd för fordon, självrisk 20% av pbb* 
 
 
 
 
 
 
Egendomsskydd för företag, självrisk 20% av pbb* 
 
 
 
 
 
 
Övrigt basskydd, varierande självrisker  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilläggsförsäkringar, självrisker 
 
 
 
 
 
* = Prisbasbelopp. År 2020 = 47 300kr 

** = Reducering / ersättning är max 10% av PBB 
 

 
 

Trafik 

Brand Vagnskada Skadegörelse Stöld 

Egendom företag 
Rån 

0:- 

Rättsskydd bil/företag Djurkollision 
0:- ** 

Bärgning 
1000:- 

Kris 
0:- 

20% av kostnaden 
lägst 1000kr 

 
 
 

Transport 
10% av pbb* 

Ansvar 
10% av pbb* 

 

Resgods 
1000:- 

Glas 
200 kr vid reparation, 5% av pbb* vid byte 

 Avbrott  
Karens 2-3 dygn  
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Avbrott  
 

  
Vid ersättningsbar skada enligt brand, 

stöld, uppsåtlig skadegörelse och 
vagnskada samt vid plötslig oförutsedd 

skada på elmotor för framdrift, motor eller 
kraftöverföring genom plötslig oförutsedd 

skada inifrån. 
 

Ersätter även avbrott till följd av plötslig 
och oförutsedd skada på följande 

motorkomponenter: 
 

Generator, 
bränslepumpar/insprutningspumpar, 

insprutare/commonrail, 
startmotor, 

insug/avgasgrenrör (ej vid katalysator 
relaterat byte när sådan är integrerad med 

grenrör) 
vattenpump, kompressor för luftmatning 

motor (ej AC kompressor), 
tändspole/tändkassett 

turbo, styrservopump, styrväxel 
luftmängdmätare, gasregulator, 

databox för motorstyrning/kraftöverföring 
ABS aggregat, kamaxeltransmission och 

batteri för drivning av el- och hybridbilar. 
 

Bilen får vid skadehändelsen max ha körts 
50 000 mil vid motoravbrott 

 
2 dygns karens vid kaskoskada och  

3 dygns karens vid skada i motor och 
kraftöverföring 

 
 
 
 
 
Bilen får vid skadehändelsen max ha körts 

50 000 mil vid motoravbrott 

2 700 kr/år 
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