Villkor MF-SF 2017-08-01
Med tillämpning av villkor MF-M 2017-01-01 samt i försäkringsbrevet
angivna villkor i övrigt, gäller följande ändringar och tillägg.

K1 Försäkringstiden
Med ändring av AB1.1 stycke 1 till 3 i villkor MF-M 2017-01-01 gäller
följande.
Försäkringen börjar gälla den dag som anges i försäkringsbrevet under
förutsättning att premien är betald.

K2 Särskilt om plug-in och premie vid tecknande av
försäkring
K2.1 Om du saknar en plug-in vid tecknande av försäkring
Om du inte har en plug-in (nedan kallad “läsare”) vid tecknandet av
din försäkring så består din första premie av en fast premie avseende
en månad från startdatum och sju dagars dagpremie. Din dagpremie
framgår av ditt försäkringsbrev. Dagpremien övergår till en rörlig premie
när du har kopplat ihop ditt skapade användarkonto med försäkringen
via verifieringskod. Om dagpremien inte övergår till en rörlig premie
inom sju dagar efter det att försäkringen tecknats, fortsätter dagpremie
att debiteras.
K2.1 Om redan har en plug-in vid tecknande av försäkring
Du ska koppla in läsaren i OBDII-uttaget och synkronisera den med
appen via bluetooth i din smartphone, innan din första körning och alltid
när bilen används därefter. Din första premie består av en fast premie
avseende en månad från startdatum.

K3 Dina skyldigheter när du använder bilen och plug-in
När du eller någon annan kör bilen under försäkringstiden ska läsaren
vara inkopplad. Du ska dessutom ha appen i din smartphone igång (i
bakgrunden) och via bluetooth synkronisera läsaren med appen. Du är
även skyldig att se till att, om någon annan använder bilen, personen
också använder appen och att alla körningar registreras. Läsaren ska
kopplas in i bilen så snart du mottagit den och ska dessutom alltid vara
inkopplad när bilen används.
Om du inte fullgör dina skyldigheter har vi rätt att debitera körningen
enligt K6.1.

K4 Din premie
Med ändring av AB 1.6 i villkor MF-M 2017-01-01 gäller försäkringen
enligt följande.
Din försäkringspremie består av två delar, en fast premie och en rörlig
premie. Premien framgår av ditt försäkringsbrev.
K4.1 Den fasta premien
Den fasta premien baseras bland annat på uppgifter om det försäkrade
fordonet och din folkbokföringsadress. Den fasta premien betalas
månadsvis i förskott oavsett hur ofta och på vilket sätt bilen har
använts eller kommer att användas.

under förutsättning att försäkringsomfattningen inte ändras och att
du inte flyttar. Ifall omfattning eller folkbokföringsadress ändras under
försäkringsperioden kommer premien att räknas om från tidpunkten
ändringen sker.
K4.2 Den rörliga premien
Den rörliga premien baseras på försäkringsomfattning, körsträcka
och hur du kör. Varje körning åsätts en premienivå från ett (1) till
femton (15) baserat på körsättet, där premienivå 1 utgör nivån
med lägst premie per kilometer. Den rörliga premien ackumuleras
för varje körning och betalas månadsvis i efterskott. Den rörliga
premien kan aldrig uppgå till ett högre belopp än 3 500 kr i månaden
för en halvförsäkring och 4 500 kr i månaden för en helförsäkring
(maxpremie).
K4.3 Betalning och debitering av premie
Betalning sker varje månad från den 1:a kalenderdagen. Betalning
av den fasta premien sker månadsvis i förskott och avser hela
nästkommande månad. Den rörliga premien betalas månadsvis i
efterskott och avser 1:a kalenderdagen föregående månad fram till
den 1:a kalenderdagen innevarande månad.
K4.4 Följder av försenad betalning
Vi har rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter den
dag då vi skickat ett skriftligt meddelande till dig om uppsägningen.
Försäkringen upphör inte om du inte har kunnat betala premien inom
den angivna tidsfristen på grund av svår sjukdom, frihetsberövande,
utebliven pension eller utebliven lön från din huvudsakliga anställning
eller liknande hinder. Då får uppsägningen verkan tidigast en
vecka efter det att hindret fallit bort, dock senast tre månader efter
tidsfristens utgång.

K5 Premienivåer
Den rörliga premien baseras på försäkringsomfattning samt den
körsträcka och det körsätt som uppmätts och registrerats vid varje
körtillfälle. Efter varje registrerad och uppmätt körning av en sträcka
om 1 kilometer eller längre, får du i appen reda på i vilken premienivå
körningen har registrerats i samt kostnaden för detta.
Det finns 15 premienivåer från ett (1) till femton (15), där 1 är den nivå
med lägst premie per kilometer. För varje premienivå finns ett pris per
kilometer som gäller för just din försäkring. I ditt försäkringsbrev framgår
pris per kilometer för respektive premienivå.
K5.1 Särskilda regler för körningar under 1 kilometer
Alla registrerade körningar som understiger 1 kilometer registreras
alltid i premienivå 10.

Den fasta premien är densamma under hela försäkringsperioden
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K6 Följder av att du åsidosätter dina skyldigheter när du
använder bilen, plug-in och appen
Det är viktigt att din läsare alltid är inkopplad i OBDII-uttaget varje
gång du eller någon annan kör bilen. Du ska dessutom säkerställa att
appen registrerar din eller någon annans körning med bilen genom att
du eller den andra personen som kör bilen, har bluetooth aktiverad på
sin smartphone, vilken ska vara sammankopplad med din plug-in och
att appen är aktiv.
K6.1 Följder av att att appen ej är aktiv under körning
Om du haft din läsare inkopplad när du kört bilen men inte haft appen
aktiv så att den registrerar kördata, debiteras genomförda körningar
i efterhand i premienivå 10 till 15. Vilken premienivå körningen
registreras i beror på vilken premienivå du normalt brukar köra i samt
om försumligheten skett vid upprepade tillfällen.

Definitioner
Användarkonto - Vid var tid gällande och av Moderna Försäkringar
godkänt användarkonto avsett för anslutning till försäkring baserad på
hur du kör
Appen - Vid var tid gällande och av Moderna Försäkringar godkänd
applikation till Smartphone, avsedd att kopplas/anslutas till försäkring
baserad på hur du kör
Dagpremie - En dagsandel av premie som debiteras istället för rörlig
premie
Maxpremie - Den högsta sammanlagda rörliga premie som kan
debiteras avseende en månad
Plug-in - Vid var tid gällande och av Moderna Försäkringar godkänd
OBDII-läsare; ett instrument som kopplas till fordonets standard
OBDII-uttag, vilken är avsedd för försäkring baserad på hur du kör.

K6.2 Följder av plug-in ej är inkopplad under körning
Om du inte har haft läsaren inkopplad när du kör bilen, registreras och
debiteras genomförda körningar i premienivå 10 till 15. Detta sker
utifrån din mätarställning i efterhand, när du kopplar in läsaren och
ansluter den mot appen via bluetooth. Vilken premienivå körningen
registreras i beror på vilken premienivå du normalt kör i samt om
försumligheten skett vid upprepade tillfällen.
Du måste uppge mätarställning vid förfrågan. Om du inte följer vår
anmodan har vi rätt att debitera 1 000 extra kilometer i premieklass 10.

K7 Ändring av villkoren vid förnyelse av försäkringen
Utöver det som framgår i AB1.5 i villkor MF-M 2017-01-01 gäller
följande.
Vi har rätt att begära att du ska koppla upp läsaren mot appen så att
den synkroniseras, oavsett om du kört bilen eller inte. Om du inte följer
vår anmodan har vi rätt att ändra din försäkring till en bilförsäkring där
premien inte är baserad på hur du kör.

K8 Förnyelse av försäkringen
Med ändring av AB 1.2 i villkor MF-M 2017-01-01 gäller försäkringen
enligt följande.
Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt
för ytterligare en månad, om inte annat framgår av avtalet eller
omständigheterna. Förnyelse sker dock inte om försäkringen vid
försäkringstidens utgång har sagts upp att upphöra vid denna tidpunkt
eller du har tecknat motsvarande försäkring hos annat bolag.

K9 Din rätt att säga upp försäkringen
Med ändring av AB 1.3 i villkor MF-M 2017-01-01 gäller försäkringen
enligt följande.
Du har rätt att när som helst säga upp försäkringen att gälla.

Villkor Motorförsäkring

2

