
  

PS699 S&P Motor – Side Letter 

 
Försäkringsomfattning, försäkringsbelopp och självrisker 
Försäkringsomfattning och självrisker är enligt denna specifikation. Om utlöpande försäkring innehåller en 

bredare omfattning vad gäller t.ex. moment, geografisk omfattning, högre försäkringsbelopp, reducerade 
säkerhetsföreskrifter eller lägre självrisker, har utlöpande försäkringsomfattning företräde framför gällande 

omfattning och försäkringsvillkor, förutsatt att sådan bredare omfattning inte valts bort. Denna omfattning 

gäller under avtalsperioden mellan Söderberg & Partners och Protector Försäkring, dock längst 60 månader 

från ursprunglig placering av försäkringen för respektive fordon. Ovan gäller även för nyanskaffade fordon 

(dvs. fordon utan utlöpande försäkring) av samma fordonstyp och liknande risk under förutsättning att det 

nya fordonet annars hade försäkrats hos samma försäkringsgivare och till samma omfattning som utlöpande 

försäkring. 

 

 

Utökad grundomfattning Motorfordonsförsäkring 

 
Utöver grundomfattning enligt villkor PS600 – Motorfordonsförsäkring omfattas följande: 

 
Produktfördelar Självrisk Tilläggsinformation 

För samtliga fordon 
  

Fri körsträcka   
 

Fast monterad egendom & utrustning  Omfattas utan beloppsbegränsning, avmonterad 

fordonsdel eller utrustning omfattas upp till 500 tkr per 

fordon/maskin 

Självrisk vid höjdledsskada  Vid höjdledsskada gäller enbart extra självrisk om 50% pbb 

Självriskreducering vid serieskada   Försäkringen gäller med högst en självrisk om 

försäkringstagaren har flera fordon försäkrade i Protector 

och dessa skadas vid samma tillfälle genom brand, stöld- 

eller glasskada, eller genom uppsåtlig skadegörelse av 

tredje man*. Detta gäller även serieskador tillsammans 

med övriga försäkringar, exempelvis KOFF.  

Trafikskada: Kläder och andra 
tillhörigheter  

 Vid trafikskada utökas ersättningen av kläder och andra 

tillhörigheter som bars vid skadetillfället till 1 pbb i sektion 

2.1.1.1 i PS600.  

Ingen extra självrisk vid stöld av 
elektronisk utrustning för ljud- och 
bildåtergivning, kommunikation, 
databehandling samt system för gräv, 
schakt, navigation och styrning. 

 Ordinarie stöldsjälvrisk tillämpas 

    

För personbil & lätt lastbil    

Feltankning** 5% av pbb Villkor enligt PS670  

Allrisk** 5% av pbb Omfattar kupéskada 50 tkr, nyckelförlust 15 tkr & 

feltankning 15 tkr 

Maskinskadeförsäkring: Lägst 10% av 

pbb 

För personbil och lätt lastbil, upp till 8 år/15 000 mil 



Självrisken är om fordonet 
körts: 

  

- Högst 6 000 mil 
10% av pbb  

- Högst 15 000 mil 
20% av pbb  

Hyrbil**  Max 65 dagars ersättning 

   

För tung lastbil & tungt släp   

Tillfälligt lånad truck eller lastmaskin Villkor enligt 

PS600 
Omfattas av vagnskadeförsäkring på tung lastbil i samband 

med lastning eller lossning av det egna fordonet 

Avbrottsförsäkring** 2 dagars 

karens*** 

1 500 kr per dag om annat ej anges i försäkringsbrevet. 

Max 60 dagars ersättning 

   

Produktfördelar Självrisk Tilläggsinformation 

För motorredskap 
  

Eftermonterad elektronisk utrustning Villkor enligt 

PS600 

Omfattas upp till 1 pbb 

Avbrottsförsäkring** 2 dagars 

karens*** 

Villkor enligt PS600 

Åkarförsäkring:**   

- Utökad ansvarslimit*** 
Villkor enligt 

PS600 

30 mkr per skada & år för gräv- samt schaktverksamhet,  

limiter enligt PS600 gäller övrig verksamhet 

- Oljeskadeförsäkring 
Villkor enligt 

PS600 

Omfattas upp till 6 pbb för alla motorredskap oavsett om 

åkarförsäkring tecknas 

   

För elfordon (endast personbil)   

Bärgning vid urladdat batteri Ingen 

självrisk 

 

Elektrisk hyrbil Villkor enligt 

PS600 

Rätt till elektriskt hyrbil om möjligt (annars 5 kr/mil i 

kompensation) 

Utökad maskinskadeförsäkring****  Gäller upp till 12 år/17 000 mil 

 
*Är extra självrisk aktuell räknas den först samman med grundsjälvrisken. 

  Självrisk avseende trafik-, ansvars- och rättsskyddsförsäkring ska alltid betalas utöver annan självrisk. 

**Ingår om det framgår av försäkringsbrevet 

***Gäller om annat ej anges i försäkringsbrev 

****För maskinskadeförsäkringen ovan gäller leasade batterier subsidiärt i förhållande till gällande garantiåtaganden eller liknande. 


