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A.1 Bestämmelser om försäkringsavtalet

Försäkringen gäller dygnet runt för försäkringsfall som
inträffar under den tid som försäkringen är i kraft och
premien är betald.

1 Allmänt om försäkringsavtalet
Den här försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring.
Gruppförsäkringen består av gruppavtalet som är ett
avtal mellan Länsförsäkringar och företrädaren för
gruppmedlemmarna. Det innehåller bestämmelser om
vilka personer som är försäkrade, vilket försäkringsskydd som erbjuds, när det träder i kraft och giltighetstid, samt automatisk förlängning och uppsägning av
gruppavtalet. Bestämmelser i gruppavtalet har företräde
framför bestämmelser i detta villkor. Försäkringsvillkoret beskriver försäkringens innehåll.
För försäkringsavtalet gäller vad som står skrivet i
gruppavtalet och därtill hörande handlingar, de allmänna
villkoren för denna försäkring, försäkringsavtalslagen
och allmän lag i övrigt.
Försäkringsavtalet grundar sig på de uppgifter som
lämnades då försäkringen tecknades eller ändrades. Om
någon uppgift är oriktig eller ofullständig, gäller vad
som för sådant stadgas i försäkringsavtalslagen.
Försäkringen tecknas med avtal per försäkringsår
och förlängs automatiskt om det inte sägs upp av Länsförsäkringar eller företrädaren för gruppen.

5 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller om den försäkrade avlider oavsett
var dödsfallet sker.
6 Upplysningsplikt och oriktiga uppgifter
Försäkringstagaren (Toyota Kreditbank GmbH Sverige
filial) och den försäkrade (leasetagaren) är skyldiga att
på Länsförsäkringars begäran lämna upplysningar som
kan ha betydelse för frågan om försäkringen ska meddelas, utvidgas eller förnyas. Försäkringstagaren och de
försäkrade ska ge riktiga och fullständiga svar på Länsförsäkringars frågor.
Har försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet, som inte är ringa, lämnat oriktiga eller ofullständiga
uppgifter av betydelse för avtalet och Länsförsäkringar
inte skulle ha meddelat försäkring med kännedom om de
rätta uppgifterna, är Länsförsäkringar fritt från ansvar för
inträffade försäkringsfall.
7 Ändring av allmänna villkor
Vid allmän villkorsändring tillämpas de nya villkoren
för försäkringen från närmast följande årsförfallodag,
under förutsättning att underrättelse om detta lämnats
senast 30 dagar före årsförfallodagen.

2 Vem försäkringen gäller för
Dessa krav gäller utöver vad som framgår av gruppavtalet.
Försäkringen gäller för Toyota Kreditbank GmbH
Sverige filial. Försäkrade är personer som tecknat och
innehar gällande avtal om Flex privatleasing av bil med
Toyota Financial Services (Toyota Kreditbank GmbH,
Sverige Filial) samt har en gällande finansanknuten
Toyota Bilförsäkring Premium eller Lexus Bilförsäkring
Premium (Gruppmedlem).

A.2 Allmänna bestämmelser
1 Preskription
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan mot Länsförsäkringar
inom tio år från tidpunkten när det förhållande som
enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant försäkringsskydd inträdde. Annars går rätten till ersättning
förlorad.

3 Länsförsäkringars ansvar börjar
Länsförsäkringars ansvar börjar dagen efter det att gruppavtalet ingåtts, även om premien ännu inte är betald.
För person som inträder i gruppen senare, räknas ansvaret från dagen efter inträdet i gruppen. Med inträde i
gruppen menas att den privatleasade bilen levererats och
att det finns en gällande finansanknuten Toyota Bilförsäkring Premium eller Lexus Bilförsäkring Premium
som betalas tillsammans med finansieringen för den
privatleasade bilen.

2 Force majeure
Länsförsäkringar är befriat från påföljd att fullgöra förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i omständighet som förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörande
och som ligger utanför Länsförsäkringars kontroll och
som inte skäligen kunnat förutses. Sådan force majeure
händelse är exempelvis förändringar i lag, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout
eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga

4 När försäkringen gäller
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om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om
Länsförsäkringar självt är föremål för eller vidtar sådan
konfliktåtgärd. Föreligger hinder för Länsförsäkringar att
verkställa betalning eller annan åtgärd i anledning av
sådan force majeure händelse som avses ovan i detta
stycke får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

Länsförsäkringar behandlar personuppgifter i enlighet
med vad som anges i informationen ”Behandling av
personuppgifter” som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter.
Om du vill kan du få informationen skickad till dig,
kontakta i så fall oss på telefonnummer 08-588 427 00
eller e-postadress info.halsa@lansforsakringar.se.
Vid obligatorisk gruppförsäkring ansvarar gruppföreträdaren för att gruppmedlemmarna får informationen
”Behandling av personuppgifter”.

3 Krig och krigsliknande politiska
oroligheter
Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som har
samband med krig eller krigsliknande politiska oroligheter i eller utanför Sverige.
Vistas den försäkrade utanför Sverige i område där
krig eller krigsliknande politiska oroligheter bryter ut
under vistelsen gäller försäkringen dock under den första
fyra veckorna under förutsättning att den försäkrade inte
deltar i kriget eller oroligheterna.

8 Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt
ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva det. Kontakta i första hand den person du haft kontakt med eller
vår klagomålsansvariga. Vem som är klagomålsansvarig
för Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar Gruppliv
hittar du på ditt länsbolags hemsida under ”Om oss”,
”Gemensamma bolag”, ”Länsförsäkringar Sak” i informationsrutan med kontaktuppgifter för Länsförsäkringar
Sak, klicka på länken ”Kontaktpersoner”.
Prövningen är kostnadsfri för dig. Du kan även
vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat.

4 Atomkärnprocess
Försäkringen gäller inte för försäkringsfall som orsakats
direkt eller indirekt av atomkärnprocess.
5 Terroristhandling
Försäkringen gäller inte vid försäkringsfall som förorsakats genom spridning av biologiska, kemiska eller nukleära substanser i samband med terroristhandling.
Terroristhandling är en handling som inbegriper men
inte är begränsad till användning av tvång eller våld
och/eller till hot om tvång eller våld av en person eller
grupper av personer. Den utförs av någon som antingen
handlar ensam, för en organisations eller statsmakts
räkning eller i förbindelse med en organisation eller
statsmakt. Handlingen begås för eller av politiska, religiösa, ideologiska eller etiska skäl, inklusive avsikten att
påverka en statsmakt och/eller att injaga fruktan i allmänheten eller någon del av allmänheten.

8 Försäkringsgivare
Försäkringsgivare för försäkringen är Länsförsäkringar
Grupplivförsäkringsaktiebolag, org.nr 516401-6692, 106
50 Stockholm, www.lansforsakringar.se.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn, Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-408 980 00,
finansinspektionen@fi.se, www.fi.se. Avseende marknadsföring står Länsförsäkringar även under Konsumentverkets tillsyn, Konsumentverket/KO, Box 48, 651
02 Karlstad, 0771–42 33 00, konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.

A.3 När skada inträffat

6 Sanktion
Länsförsäkringar erbjuder inte försäkringsskydd eller
skadeersättning som står i strid med sanktioner eller
embargon beslutade av Europeiska unionen eller Sverige. Det gäller också för sanktioner och embargon antagna av USA, så länge dessa inte är i strid med europeiska eller svenska lagbestämmelser.
Om en utbetalning gjorts som inte når mottagaren på
grund av sanktioner ska Länsförsäkringar anses ha fullgjort sitt åtagande enligt avtalet.

1 Skadeanmälan
Anmälan av skada görs av dödsboet till den återförsäljare som levererade bilen. Återförsäljaren kan vidare ge
instruktioner om nödvändiga handlingar, samt återlämningsrutin av bilen. Alternativt kan anmälan göras direkt
till Toyota Kreditbank GmbH Sverige Filial som då
återkommer med instruktion om var bilen kan återlämnas. Dödsbo ska inkomma med dödsfallsintyg i samband
med skadeanmälan.

7 Behandling av personuppgifter
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2 Kontaktuppgifter Toyota Finans
Postadress
Toyota Financial Services
Box 1206
172 24 Sundbyberg

B.1 Återlämningsskydd vid dödsfall

E-post
kundservice@toyota-fs.com

1 Försäkringsskydd vid dödsfall
Om den försäkrade avlider under försäkringstiden betalas ersättning till leasinggivaren för vissa kostnader som
uppstår för leasinggivaren på grund av att bilen återlämnas före leasingavtalets slut, i enlighet med gruppavtalet.

Telefon
08-622 35 20

A.4 Fortsatt skydd när försäkringen upphör

2 Begränsningar i försäkringen
Försäkringen ersätter inte:
 kostnader som uppstår på grund av skador utöver normalt slitage enligt leasinggivarens
återlämningsguide
 övermilskostnad för körda mil utöver leasingavtalets beräknade genomsnittliga årliga körsträcka
 leasinghyror, försäkringskostnad, fordonsskatt,

1 Efterskydd
Med efterskydd menas att försäkringen under vissa
förutsättningar gäller en period efter att försäkringen har
upphört. Efterskydd gäller inte för denna försäkring.
2 Fortsättningsförsäkring
Med fortsättningsförsäkring menas att det under vissa
förutsättningar föreligger rätt att teckna ny försäkring
efter att försäkringen upphört. Rätt till fortsättningsförsäkring gäller på grund av försäkringens art inte för
denna försäkring.

3 Överlåtelse
Länsförsäkringar medger inte överlåtelse av försäkringen.
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Kontakta Länsförsäkringar Hälsa på telefonnummer 08-588 427 00 eller e-postadress
info.halsa@lansforsakringar.se.

lansforsakringar.se
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