
	
	

	
	

	

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATION OM  
SJÄLVRISK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	

Självrisken – vad ligger den på? 
 
 

Trafik 1000 kr 
Brand 1500 kr 
Stöld 2000 kr 
Glas 0 kr eller 35% av kostnaden, lägst 1000 kr 

Maskinskada 1500 kr upp till 6000 mil / 3000 kr över 6000 mil 
Räddning 1500 kr 

Personskada 0 kr 
Rättsskydd 20% av målskostnaden, lägst 1500 kr 
Vagnskada 6000 kr 

Hyrbil 25% av hyrbilens dygnskostnad 
Assistans 0 kr 

Allrisk 1200 kr 

Trafikförsäkring:  
Ger ersättning vid skador som uppkommer på annan persons egendom vid olycka. Självrisk: 1000 
kronor.  

Brandskydd:  
Ger ersättning vid skador på bilen som orsakats av blixtnedslag, explosion, brand eller skador på 
elektriska kablar via kortslutning. 
Självrisk: 1500 kronor.  

Stöldskydd: 
Gäller vid stöld eller tillgrepp av bilen och biltillbehör samt stöldförsök och inbrott. 
Självrisk: 2000 kronor. Om du drabbas av stöldskador under samma försäkringsår gäller högre självrisk, 
se fullständiga villkoret.  

Glasskydd:  
Gäller vid byte eller reparation av ruta efter exempelvis stenskott. 
Självrisk: 0 kronor vid reparation eller 35 % av byteskostnaden, men som lägst 1000 kronor.  

Maskinskada:  
Ger ersättning för kostnader som orsakats av plötsliga fel på maskinella delar som motor, växellåda och 
elektroniska komponenter. 
Självrisk: 1500 kronor. När bilen har körts över 6000 mil gäller en självrisk på 3000 kronor. Extra självrisk 
förekommer vid importerad bil: 6000 kronor.  
Maskinförsäkringen gäller för bilar som är högst åtta år gamla, räknat från första registreringsdagen och 
som har körts som längst 10 000 mil. Den lägre självrisken gäller om bilen har körts som längst 6000 mil.  

Räddning:  
Ger ersättning för kostnader vid bärgning eller räddning vid en trafikolycka eller driftstopp. Självrisk: 1500 
kronor.  

Personskada:  
Ger ersättning om du eller en passagerare skadas, får bestående men eller omkommer vid en 
trafikolycka. 
Självrisk: 0 kronor.  

Rättsskydd:  
Ger ersättning vid somliga tvister och brottsmål som gäller dig som bilägare.  



	
	

	

Självrisk: 20 % av målskostnaden, men som lägst 1500 kronor där högsta ersättningsbelopp är 250 000 
kronor.  

Vagnskada: (gäller endast vid helförsäkring) 
Ger ersättning för skador på bilen som uppstår vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse. 
Självrisk: 6000 kronor. Vid djurkollision gäller ingen självrisk. 
Vagnskada ingår vanligtvis som garanti de tre första åren när du köper en ny bil av en svensk 
generalagent.  

Hyrbil:  
Gäller om du behöver en hyrbil om ditt fordon repareras på verkstad. Självrisk: 25 % av hyrbilens 
dygnskostnad.  

Assistans:  
Gäller om du eller föraren behöver bärgning av bil samt transport av förare och passagerare, inklusive 
bagaget. 
Ingen självrisk.  

Allrisk/Drulle:  
Ger ersättning för plötsliga och oförutsedda skador på bilens inredning eller om du tankar fel drivmedel 
samt skadar din bilnyckel, m.m. 
Självrisk: 1200 kronor.  

Ytterligare självrisker kan förekomma. 
För att se dina självrisker, se fullständiga försäkringsvillkor. 
De fullständiga försäkringsvillkoren hittar du på www.enerfy.se, i din app eller på Mina Sidor på enerfy.se. 
Se villkoren MF-E 2017-03-01 och MF-M 2017-01-01.  

Senast uppdaterad: 5 september 2017.  

 


