
BEGAGNATFÖRSÄKRING
för ett tryggt bilägande

Vi erbjuder några av marknadens mest omfattande 
begagnatförsäkringar. Försäkringarna är framtagna 
i samarbete med bilhandlare och kan endast tecknas 
exklusivt via bilhandlare.

Hos oss arbetar personer som är handplockade för sin 
gedigna försäkringskompetens inom bilhandlarkanalen.

Svensk Bilhandelsförsäkring är registrerad hos 
Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare 
till Tryg Forsikring som är ett av Nordens största 
försäkringsbolag. 

Vi är en del av Assistansbolaget som är en av Nordens 
största koncerner inom vägassistansförsäkring med 
över 300 000 kunder i Sverige.

Svensk Bilhandelsförsäkring AB 
Terminalgatan 1 

252 78 Helsingborg 

Vid skadeanmälan följ instruktionerna på www.svbil.se
Vid frågor kontakta oss på: 

Tel: 042-124 324
E-post: kundservice@svbil.se

OM SVENSK 
BILHANDELSFÖRSÄKRING

  En extra trygghet om och när det oförutsedda sker.

  En begagnatförsäkring ersätter de flesta riktigt          
        kostsamma reparationerna. 

  Alltid 0 kr i självrisk.

  Snabb och effektiv skadehantering.

  Ökad trygghet vid ägarbyte då försäkringen fort- 
        sätter att gälla hela försäkringsperioden även   
        om bilen säljs vidare till annan privatperson.

VARFÖR EN  
BEGAGNATFÖRSÄKRING?

För ett tryggt bilägande

Vi erbjuder några av marknadens 
mest omfattande begagnatförsäkringar. 

Hos oss får du snabb och 
professionell skadehantering.



3.    

  Bilens totalvikt är maximalt 3 500 kg.
  Antalet hästkrafter understiger 350.
  Bilen är högst 20 år gammal.
  Mätarställningen understiger 25 000 mil.

För bilar som inte är äldre än 10 år och har en mätar-
ställning understigande 20 000 mil. Högsta ersättning 
är 50 000 kr per skada. Ingen självrisk. 
 
Fullständiga försäkringsvillkor finns tillgängliga på www.svbil.se

För bilar som inte är äldre än 20 år och har en mätar- 
ställning understigande 25 000 mil. Högsta ersättning 
är 25 000 kr per skada. Ingen självrisk. 
 
Fullständiga försäkringsvillkor finns tillgängliga på www.svbil.se

Bilen har möjlighet att 
omfattas av begagnatförsäkring 

Komplett eller Grund om:

BEGAGNATFÖRSÄKRING
KOMPLETT

BEGAGNATFÖRSÄKRING
GRUND

1.   Motor - Motorblock, topplock  
      och motorns inre rörliga delar 
2.    Motorelektronik - Startmotor,  
      generator, motorrelaterad elek- 
      tronik som påverkar motorns  
      funktion inklusive uppdateringar 
3.   Kylsystem - Kylare, termostat,  
      termokontakt, elkylfläkt, visko- 
      koppling, vattenpump, expansions- 
      kärl och oljekylare 
4.   Bränslesystem – Bränslepump i 
      tank, tankarmatur, gasspjäll och  
      luftmängdmätare
5.   Insprutningssystem - Spridare,  
      tryckventil och högtryckspump 
6.   System för avgasrening - Kataly- 
      lysator, grenrör, EGR-ventil,  
      AGR-ventil, lambda-sond och  
      adblue-injektor (ej tank, slangar,  
      vätskor, partikelfilter) 
7.   Turbo/kompressor - Avgasturbo,  
      kompressor, tryckregulator och  
      laddluftkylare 
8.   Bakaxelväxel - Bakaxelväxelns  
      inre rörliga delar
9.   Växellåda - Växellådans inre rörliga        
      delar, styrenhet och växlingsrobot
10. Koppling - Slavcylinder, huvud- 
      cylinder, kopplingswire och  
      dubbelmassesvänghjul 
11. Drivlina - Kardanaxel, kardan-       
      knut, drivaxel och drivknut 
12. Fyrhjulsdrift - Vinkelväxel,  
      kraftfördelning för fyrhjulsdrift  
      och styrenhet
13. Styrsystem - Servopump,  
      styrväxel, tryckrör och rattaxel 
14. Bromssystem - Huvudcylinder,  
      bromscylinder, bromsok, broms- 
      servo, bromskraftförstärkare  
      och bromsvätskebehållare

15. ABS-system - ABS-givare,  
      hydraulaggregat och styrenhet  
      för ABS-system
16. Airbagsystem - Airbags inkl.  
      sensorer, bältessträckare,  
      kablar, kontakter och styrenhet
17. Klimatanläggning - Kompressor,  
      evaporator, ventiler, kondensor,  
      slangar och rör, kupéfläktmotor, 
      styrenhet och fläktmotstånd,  
      reglagepanel och touch screen  
      (ej sprickor eller enbart uppda- 
      teringar) 
18. Elektroniska komponenter –  
      Centrallås motor, torkar- och  
      spolarmotor, tändningslås,  
      kortläsare (ej nyckel eller kort),  
      kombiinstrument, elhissar,  
      elspegel, farthållare, blinkers- 
      system, regnsensor inkl. reglage  
      (ej rutbyte) 
19. Belysning – Ledstrålkastare och  
      styrenhet för xenonljus (ej lampa) 
20. Hybridfordon - Elmotor och styr- 
      enhet för framåtdrift och fordo- 
      nets inbyggda system för ladd- 
      ning (ej laddningskabeln och  
      kablage) 
21. Bärgning - Om skada omfattas  
      ersätts självrisk för bärgning om  
      fordonet är halv- eller helförsäkrat 
22. Övrigt - Förbrukningsmaterial,  
      olja, kylvätska, köldmedium eller  
      liknande som krävs för att åter- 
      ställa fordonet ersätts i samband 
      med godkänd reparation. Om  
      fordonet passerar 10 år eller  
      20 000 mil under försäkrings- 
      perioden övergår omfattningen  
      till Begagnatförsäkring Grund

1.   Motor – Motorblock, topplock och motorns inre rörliga delar
2.   Motorelektronik – Motorstyrenhet
3.   Bakaxelväxel – Bakaxelväxelns inre rörliga delar
4.   Växellåda – Växellådans inre rörliga delar
5.    Fyrhjulsdrift – Invändiga mekaniska komponenter i fördelningslåda
6.    Styrsystem – Servopump
7.    Bromssystem – Huvudbromscylinder
8.    Övrigt – Förbrukningsmaterial, olja, kylvätska eller liknande ersätts  
       i samband med godkänd reparation

Vid skadeanmälan 
följ instruktionerna på vår 

hemsida: www.svbil.se

Vid frågor 
kontakta oss på 

042-124 324
eller

kundservice@svbil.se

Komponentomfattning - KomplettUtdrag ur försäkringsvillkoren Komponentomfattning - Grund

Några av marknadens mest omfattande begagnatförsäkringar Exklusivt via bilhandlare För ett tryggt bilägande

Försäkringsperiod  
Försäkringsperioden är 6, 12 eller 24 månader  
med möjlighet till förlängning.

Vid reparation
Skadeanmälan görs digitalt via www.svbil.se.  
Bilen får inte repareras utan godkännande av  
Svensk Bilhandelsförsäkring hos anvisad verkstad. 

Skötsel
Underhåll av fordonet skall vara fackmannamässigt 
utfört samt skött enligt fabrikantens anvisning. Det ska 
finnas dokumenterat i fordonets digitala servicesystem 
eller servicebok och ska på begäran visas upp.

Omfattning
Försäkringen gäller för de flesta bilmärken och 
bilmodeller. Kontakta bilhandlaren för mer information.


