
Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen gäller för:

 3 Dig som ägare och huvudsaklig brukare av bilen.
 3 Förare och passagerare i bilen.

Försäkringen ersätter:
 3 Hjälp på plats. Nödvändig reparation av bilen på 
plats omkostnaden för reparationen inte 
överstiger bärgningskostnad.

 3 Bärgning vid driftstopp, som inte kan åtgärdas  
på plats.

 3 Hyrbil i högst tre dygn, om det tar mer än en 
timme att reparera bilen på verkstad.

 3 Vidareresa eller hotell, hemresa om inte hyrbil 
kan tillhandahållas eller övernattning på hotell  
i ett dygn.

 3 Hämtning av bilen, transport av dig från 
hemorten för att hämta bilen. 

 3 Transport av fordonet till bostaden om  
priset understiger ovan nämnda enkelresa  
för hämtning av bilen.

Vad ingår inte i försäkringen?
 2 Bränslekostnader vid driftstopp på grund av 

bränslebrist.
 2 Kostnader för reservdelar och verkstads- 

reparationer.
 2 Kostnader för till exempel inköp av däck vid  

byte av hjul vid punktering.
 2 Skada som hänt under tävling med fordonet  

eller träning inför tävling.
 2 Skador som hänt under uppvisning, övnings- 

körning, terrängkörning, hastighetskörning  
som till exempel streetrace eller bankörning.

Finns det några begränsningar  
av vad försäkringen täcker?
Försäkringen har begränsningar och här ser du de 
viktigaste. I försäkringsvillkoren kan du läsa exakt 
vad som gäller.

Försäkringen täcker inte:
 1 Föraren ska ha giltigt körkort eller förarbevis.
 1 Föraren ska inte vara påverkad av alkohol eller 

annat berusningsmedel vid framförandet av 
fordonet.

 1 Om du kör bilen trots att den har körförbud.
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Försäkring  
Vägassistans

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Lexus Euro Assistance 24 är ett försäkringsskydd för dig och din bil om den råkar ut för en trafikolycka, tekniskt fel, bränslebrist eller  
punktering. Du får assistans med bärgning, reparation på plats, hyrbil, hotell eller vidareresa vid driftstopp som förhindrar fortsatt färd.

Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ)   Produkt: Lexus Euro Assistance 24 
Se försäkringsbrev och försäkringsvillkor för komplett information om försäkringen.



När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen tecknas på ett år om vi inte kommit överens om annan tid och gäller från den dag som anges i försäkringsbrevet.  
Din försäkring förnyas normalt om den inte har sagts upp till försäkringstidens slut, eller om det framgår av avtalet eller  
andra omständigheter att den inte ska förnyas.

Var gäller försäkringen?
 3 Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade gröna kortsystemet och vid transport mellan dessa.

När och hur ska jag betala?
Du ska betala försäkringen inom 14 dagar från det att vi skickat fakturan till dig.

Vilka är mina skyldigheter?
Du ska lämna riktiga uppgifter och svara på våra frågor om de uppgifter vi behöver som är av betydelse för försäkringen  
och betala premien. Du ska också tala om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss har förändrats.

Du är skyldig att följa de aktsamhetskrav som gäller för försäkringen och som framgår av försäkringsvillkoren. Aktsamhets-
krav är regler som beskriver hur du ska ta hand om din egendom. Det kan till exempel vara att låsa dörrar till din bostad eller 
din bil. Om du inte följer dessa regler kan du få lägre ersättning vid skada eller förlust. Läs om aktsamhetskraven i försäk-
ringsvillkoret.

När en skada inträffat eller hotar att omedelbart inträffa måste du försöka hindra eller begränsa skadan.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du har rätt att säga upp försäkringen med omedelbar verkan om du inte längre har behov av försäkringen genom att höra av 
dig till oss. Du kan också säga upp försäkringen i samband med förnyelsen.


