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1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

7. ÅTGÄRDER VID SKADA

Försäkringstagare är juridisk person, medlem
i SBR (Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund),
såsom säljare av bildel som utställer Green
Parts garanti enligt nedanstående villkor.

7.1 Skada skall alltid anmälas innan någon
form av felavhjälpning inletts. Detta
sker per:
Tel: 08-440 38 21
E-post: bildelsgaranti@amtrustgroup.com
7.2 Vid skada skall köparen av bildelen tillställa försäkringsgivaren de handlingar
som försäkringsgivaren anser sig behöva
för att korrekt kunna bedöma rätten till
ersättning som till exempel relevanta
fakturor och information om fordonet på
vilken bildelen är monterad etc.
7.3 Kostnaden för felavhjälpningen skall
faktureras enligt instruktion som erhålls
i samband med att åtgärden godkänns av
försäkringsgivaren.

2. HUR KAN FÖRSÄKRINGEN TECKNAS

Den försäkrade garantin ingår alltid vid köp
av begagnad bildel som uppfyller nedanstående kriterier:
• Tillryggalagt maximalt 20 000 mil
• Högst 15 år gammal
• Mekaniska delar kvalitetsklass A+ eller A
• Ursprungsgodkänd.
3. NÄR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN

Försäkringen börjar gälla från dag då del
levereras till köparen och upphör då bildelen
tillryggalagt 1000 mil i det fordon bildelen
monterats dock senast 12 månader efter
försäkringens startdag.
4. VAD FÖRSÄKRINGEN ERSÄTTER

Försäkringen ersätter garantiåtagandet genom
att ersätta köparen av bildel för de skäliga
och rimliga kostnader, enligt nedan, som
uppkommer genom att bildelens funktion helt
eller delvis går förlorad under försäkringens
giltighetstid. Vid skada ersätter försäkringen
enligt gällande tidlista alternativt:
• Mekanisk åtgärd (reparation) av köpt
begagnad bildel
• Utbyte av bildel till annan begagnad enhet
samt arbetskostnaden för detta.
5. ERSÄTTNINGSBELOPP

Maximal ersättning är inköpspriset för den
inköpta bildelen, dock maximalt 100 000 kr,
samt arbetskostnaden (i- och urmontering av
bildel) med maximalt 30 000 kr, inklusive
moms.
6. SJÄLVRISK

Ingen självrisk.

8. UNDANTAG

Försäkringsgivaren utbetalar ej ersättning om
skadan direkt eller indirekt har samband med:
8.1 att delens ursprung är okänt eller att den
ej uppfyller samtliga kriterierna i pkt 2.
8.2 att delen skadats genom yttre påverkan.
8.3 arbetskostnader som uförts av privatperson eller verkstad som ej accepterar
MRFs regelverk för reparationsvillkor.
8.4 att det mottagande fordonets identitet
och kilometerställning ej rapporterats i
samband med att delen köptes alternativt
vid reklamation.
8.5 att felavhjälpning påbörjats innan
godkännande från försäkringsgivare
erhållits.
8.6 att delen ej monterats på ett fackmannamässigt sätt.
8.7 felaktigheter i diagnos eller montering
8.8 att den felaktiga delen ej sparats för
en inspektion av försäkringsbolagets
representanter.
8.9 att det mottagande fordonet används för
tävlingsändamål.
8.10 att den felaktiga delen ej är spårbar med
serienummer eller dylikt.
8.11 att funktionskontroll och inspektion ej
genomförts vid ett större komponentbyte
t.ex. oljenivå och smörjningsfunktion,
transmissionsremmar eller kedjor alternativt olika typer av förspänningsanordningar.

9. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER

9.1 Premiebetalning
Premien debiteras försäkringstagaren på
basis av den försäljning som sker och som
rapporteras till försäkringsgivaren enligt
separat rutin. Försäkringsbolagets ansvarighet
inträder från det då detta rapporteras.
9.2 Tillämpbar lag
För denna försäkring gäller i övrigt svensk
lag. Tvist angående avtalet skall prövas av
svensk domstol. Är den försäkrade inte nöjd
med lämnat beslut i samband med skada, kan
beslutet prövas av försäkringsgivaren genom
att kontakt tas med AmTrust Nordic AB, för
adress se pkt 10.
9.3 Preskription
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning förlorar sin rätt, om han inte väcker
talan vid domstol mot försäkringsgivaren
inom tre år från det att han fått kännedom om
att anspråket kunde göras gällande och i vart
fall inom tio år från det att anspråket tidigast
hade kunnat göras gällande.
9.4 Administratör
Söderberg & Partners är försäkringsförmedlare för denna försäkring. Se adress till
Söderberg & Partners under pkt 11 och på
baksidan.
10. FÖRSÄKRINGSGIVARE

Försäkringsgivare för denna försäkring är
AmTrust International Underwriters Ltd.
40 Westland Row,
Dublin 2, Irland.
Försäkringsgivaren representeras i Sverige av
AmTrust Nordic AB
Hamngatan 11
111 47 Stockholm
Tel: 08-440 38 00.

11. INFORMATION OM FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLARLAGEN

Söderberg & Partners är försäkringsförmedlare och är registrerat i försäkringsförmedlarregistret som hålls tillgängligt hos Bolagsverket. Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen
i Sverige. Klagomål avseende Söderberg &
Partnersförmedling av tjänsten skickas till:
Klagomålsansvarig
Söderberg & Partners
Box 7785
103 96 Stockholm
Försäkringsförmedlaren har en ansvarsförsäkring hos Chartis Europe SA. Ersättningsanspråk på Söderberg & Partners avseende fel
eller försummelse vid Söderberg & Partners
förmedlingsverksamhet, kan riktas direkt mot
Söderberg & Partners försäkringsgivare
i den mån ersättning inte utgått från försäkringsförmedlaren. Den högsta ersättningen
som kan betalas ut svarar mot kraven i Lag
(2005:405) om försäkringsförmedling.
AIG Europe Limited
Västra Järnvägsgatan 7, 8.tr.
Box 3506
103 69 Stockholm
För förmedlandet av denna försäkring har
Söderberg & Partners rätt till ersättning för
administration och viss provision. Samtlig
information gällande denna försäkring och
dess villkor tillhandahålls på svenska.
12. OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Den som inte godtar AmTrusts beslut i ett
ärende kan få ärendet prövat av allmän
domstol. Ta kontakt med den närmaste
tingsrätten som lämnar information.
13. INFORMATION OM FÖRSÄKRINGEN

Frågor om Green Parts garantin kan ställas
till Söderberg & Partners,
tel: 026-61 41 00.

För information om Green Parts garanti kontakta:
Söderberg & Partners
Första Magasinsgatan 5
803 10 Gävle
Tel: 026-61 41 00
E-post: magasin@soderbergpartners.se
Vid skadeärenden kontakta:
Skaderegleraren
Tel: 08-440 38 21
E-post: bildelsgaranti@amtrustgroup.com
Skadeanmälan kan göras på www.sbrservice.se
Green Parts garanti är framtagen av motorbranschens aktörer tillsammans med Söderberg & Partners och AmTrust International
Underwriters Ltd. som är försäkringsgivare för garantin och som
även hanterar skaderegleringen.
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Garantin kommer att öka användningen av begagnade bildelar
vilket stöds av bilorganisationer, bilägare och försäkringsbolag.
Återanvändningen av begagnade bildelar, Green Parts, leder
till mindre miljöpåverkan och kommer att bidra till det globala
miljöarbetet.
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