Taxiförsäkring
1 april 2021
Tillägg till Volvia Försäkringsvillkor företagsägda personbilar och lätta lastbilar.

Avbrottsförsäkring för taxi
(fordonsklass 05)
Avbrottsersättning lämnas om den försäkrade taxin inte
kunnat användas på grund av
1. ersättningsbar brand- eller stöldskada
2. ersättningsbar vagnskada eller personvagnsgaranti/
vagnskadegaranti
3. ersättningsbar skada genom uppsåtlig
skadegörelse av tredje man
4. Plötsligt och oförutsedd skada på motor eller kraftöverföring
som påverkar bilens framdrift. Bilen får inte körts mer än
25.000 mil när den skadas
Ersättning lämnas med 75% av de dygnsbelopp som
är upptagna i senast gällande överenskommelse mellan
Svenska Taxi-förbundet och Trafikförsäkringsföreningen om
stilleståndsersättning för företag med 1 – 5 taxibilar.
Avbrottsersättning lämnas per dygn. Med dygn avses varje
24-timmarsperiod från den tidpunkt avbrottet inträffar. För
avbrott under del av dygn lämnas proportionell del av dygns
ersättning - dock alltid minst hälften av dygnsersättningen.
Vid ersättningsbar skada tillämpas 2 dygns karens. Vid skada
på motor och kraftöverföring tillämpas 3 dygns karens.
Ersättning lämnas under högst 45 dagar. Vid stöldskada, där
bilen kommer tillrätta inom 30 dygn lämnas ersättning för den
tid bilen varit borta och för skälig reparationstid eller rimlig tid
för att anskaffa likvärdig bil, även om den sammanlagda tiden
därigenom överstiger 45 dygn. Ersättning lämnas i dessa fall
inte för sammanlagt mer än 60 dygn.
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Vid skada ska försäkringstagaren uppvisa:
• slut- samt startrapport från taxametern som visar
avbrottstiden
• stilleståndsintyg från verkstaden
• reparationsfaktura

Förarens lösöre och passagerares
resgods för taxi
(fordonsklass 05)
Försäkringen gäller för:
• förarens personliga lösöre som skadas under färd med
fordonet (dock inte pengar och värdehandlingar)
• passagerares resgods som skadas under färd med fordonet
Försäkringen gäller inte i den mån ersättning kan lämnas från
annan försäkring eller garanti. Försäkringen gäller inom Norden.
Högsta ersättningsbelopp är ett halvt prisbasbelopp per förare
eller passagerare och skada.

Rånförsäkring för taxi
(fordonsklass 05)
Försäkringen gäller för rån/överfall i samband med transport.
Ersättningen lämnas för pengar och värdehandlingar
som tillhör försäkringstagaren eller som denne ansvarar
för. Försäkringen gäller dessutom för förarens kläder och
glasögon, som skadats vid rån eller överfall. Inträffad skada
skall polisanmälas.
Försäkringen gäller inte om den som utsatts för rånet eller
överfallet medverkat till, eller främjat, detta.
Försäkringen gäller inte om ersättning till någon del kan utgå
från annan försäkring. Försäkringen gäller inom Norden.
Försäkringsbeloppet är högst 1 prisbasbelopp vid varje skada.

Kristerapi
(fordonsklass 05)
För försäkrad som råkar ut för någon av nedanstående
händelser och detta medför psykisk kris.
a) Trafikolycka
b) Rån, hot eller överfall i samband med färd med fordonet
Rån, hot och överfall ska polisanmälas.

Avbrottsersättning lämnas inte:
• om fordonet vid skadetillfället var avställt eller belagt
med körförbud
• för dag som förlorats på grund av dröjsmål eller annan
underlåtenhet från försäkringstagarens sida
• för dag då fordonet trots skadan kunde ha använts

Juridisk rådgivning

Avbrottsersättning lämnas inte i den del av stillestånds-/
avbrottsersättning som lämnas från trafik- eller kaskoförsäkring.

b) Make, sambo, barn eller föräldrar till försäkrad enligt ovan,
som avlider till följd av sådan händelse som medför rätt till
ersättning enligt ovan om Kristerapi.

Till försäkrad som i samband med färd med fordonet utsatts
för rån eller annat våldsbrott eller hot om det.

De försäkrade är:
a) Föraren av försäkrat fordon
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Ersättningsform
Tiden under vilken terapi och rådgivning ges är begränsad till
tolv månader från skadetillfället.

Kristerapi
a) Högst tio behandlingstillfällen per försäkrad och skada.
Ersättning lämnas med max 1 500 kr per behandlingstillfälle
och högst 15 000 kr totalt. Behandling sker hos legitimerad
psykolog anvisad av If´s kris-jour. All behandling sker i Sverige,
detta även om olyckan hänt utomlands.
b) Ersättning lämnas också för den försäkrades nödvändiga
och skäliga kostnader med billigaste färdmedel för resor i
Sverige.
Vid behov av psykologisk konsultation kontakta vår kris-jour
på tel 08-505 140 87.

Juridisk rådgivning
Juridisk rådgivning per telefon efter inträffat rån eller
uppsåtligt fysiskt våld. Ersättning lämnas för 30 minuters
rådgivning av If´s anvisad jurist och är avsedd att klargöra de
praktiska frågor som kan finnas avseende polisanmälan, rätt
till skadestånd och rättegångsförfarande.

Uppsåtlig skadegörelse av tredje man
(fordonsklass 05)
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Försäkringen gäller vid uppsåtlig skadegörelse av tredje
man. Försäkringen gäller inte för skador som avses i
brandförsäkringen.
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