Försäkring för
tungt släp
Flexibla försäkringslösningar för tungt
släp
Har du många tunga släp och
andra fordon ordnar vi en
skräddarsydd lösning för dig och
ditt bolag, via ett
vagnparksavtal.

Försäkring kräver erfarenhet,
uppmärksamhet och kunskap

Det levererar vi! Som en av Nordens största
försäkringsleverantör har vi en rad kompetenser och en
kunskapsmässig tyngd som kommer kunder och
försäkringsförmedlare tillgodo.
Gjensidige Företag arbetar utifrån en stark plattform.
Därifrån utvecklar vi innovativa produkt – och
servicekoncept i syfte att erbjuda kunderna ett modernt
alternativ. Det hela sker i ett ömsesidigt samarbete där vi
bedömer omfattningen och behovet av olika
försäkringslösningar.

Gjensidige erbjuder följande
försäkringsmoment för släp:
Delkasko

• Stöld och skadegörelse
• Brand
• Rättsskydd fordonet

Vagnskada

• Ersätter skada genom trafikolycka eller annan yttre
skadehändelse

Tillägg

• 	Automatisk garageförsäkring ingår motsvarande den
omfattning fordonet har som påställt,
• 	Försäkringsskydd för oregistrerade fordon.

Skadereglering

Då skada inträffar är det viktigt att kunden får snabb och
professionell hjälp, våra duktiga skadereglerare arbetar
aktivt i varje skada med kundens behov i centrum.
Vid behov av besiktning anlitar vi någon av de externa
konsulter vi samarbetar med, på detta sätt når vi ut till alla
orter och verkstäder i landet.
Skadeavdelningen kan nås på olika sätt;
Telefon 0771 326 326
Mail foretagsskador@gjensidige.se
Post Box 3031, 103 61 Stockholm
Fax 08 555 01 871
Vid akuta skador utanför kontorstid har vi jour dygnet runt,
året om.

Betalning

Hos Gjensidige kan du välja att betala din premie per helår,
halvår, kvartal eller månadsvis via autogiro. Helt utan extra
kostnad.

• Avbrott

Vagnparksavtal

• 	Gjensidige utfärdar ett samlingsbevis på respektive
organisationsnummer till VTR (VägTrafikRegistret),
• 	Sålda och köpta registrerade fordon rapporteras via
återrapporter från VTR,
• Generell körsträckeklass tillämpas,
• Bonus tillämpas ej,
• 	Automatisk och generell vagnskadeförsäkring i den mån
det ej finns gällande vagnskadegaranti (personbil),

Kontakta oss på

0771-326 326

