
Försäkringsavtal för entusiastbilar från årsmodell 1996.

Uppgifter om försäkringstagaren

Namn Adress

Postnummer Ort

Personnummer

Mobiltelefon

E-post

Uppgifter om entusiastbilen

Registreringsnummer Mätarställning i km

Märke och modell Årsmodel

*Modifieringar eller annan extrautrustning

**Marknadsvärde kr   ***Försäkringen ska gälla från 

* Ex. effekthöjning, väghållningssats eller andra tillbehör som är eftermonterade.
**  Marknadsvärde är en uppskattning av bilens pris i den öppna handeln i Sverige dagen för försäkringens 
tecknade och kan komma att förändras över tid. Vi förbehåller oss rätten att bestämma högsta försäkringsvärde. 
Försäkrings-värde framgår av ditt försäkringsbrev.
***  Kan ej starta bakåt i tiden.

Förutsättningar för  att kunna ansöka  om försäkringen

1. Ägare måste vara fysisk person.
2. Endast ägare/försäkringstagare och dennes make, maka, sambo eller registrerad partner brukar fordonet.
3. Ägare/försäkringstagare bor och är mantalsskriven i villa.
4. När fordonet nattetid finns på ägarens postort ska den förvars i låst utrymme på mantalsadressen.
5. Fordonet används för nöjeskörning och inte som bruksfordon.
6. Fordonet körs aldrig på motorbana eller inom inhägnat tävlingsområde.
7. Fordonet brukas max 10 000 km per år.
8. Fordonet brukas endast i Norden.

Tillsammans med denna ansökan krävs digitala foton på bilen; framifrån, bakifrån, båda sidor, 
motor, inredning och bagageutrymme. Bilder och ansökan mailas till bilder@bilsportmc.se
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Följande punkter är ändringar och tillägg till det fullständiga villkoret Entusiastbil som gäller 
detta avtal. Det fullständiga villkoret hittar du på www.bilsportmc.se

Var försäkringen gäller
2.6 (Ändring) Försäkringen gäller i Norden.

Aktsamhetskrav
3.3 D (Ändring) Fordonet ska nattetid förvaras i låst garage på mantalsadressen när den finns på 
hemorten.

Trafiksjälvrisken höjs med 1/10 basbelopp om
4.2.1 F (Tillägg) Annan än försäkringstagaren eller dennes make, maka, sambo kör fordonet.

Stöldförsäkringen gäller inte för skada
5.2 D (Tillägg) Om fordonet finns på försäkringstagarens postort och ej förvaras i låst utrymme nattetid på 
mantaladressen.
5.2 E (Tillägg) Om fordonet funnits utanför Norden vid tid för skadan.

Aktsamhetskrav
5.2.1 A (Ändring) Finns fordonet på försäkringstagarens postort ska fordonet förvaras i låst utrymme 
nattetid på mantalsadressen, annars nedsätts ersättningen med 100 %.

Vagnskadeförsäkringen gäller inte 
5.6.1 M (Tillägg) Om annan än försäkringstagaren eller dennes make, maka, sambo kör fordonet.

5.6.1 N (Tillägg) När fordonet brukas utanför Norden.

Begränsningar för Trygghet+.
6.2 A (Ändring) Trygghet+ gäller endast i Norden i detta avtal.

OBSERVERA ATT FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR EJ MASKINSKADA.

Tillsammans med denna ansökan krävs digitala foton på bilen; framifrån, bakifrån, båda 
sidor, motor, inredning och bagageutrymme. Bilder och ansökan mailas till 
bilder@bilsportmc.se

Kontaktuppgifter

Kundservice: 0470 -201 25 (val 1) info@bilsportmc.se
Skadeservice: 0470 -201 25 (val 2) skador@bilsportmc.se
Webb: www.bilsportmc.se

Datum Underskrift
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Jag har tagit del av och förstått de särskilda  villkor  som gäller  för  denna  försäkring:
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