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Välkommen till Midland Självriskeliminering för Subaru!
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Värdebevis

Garantibevis

Detta värdebevis bekräftar att din bil nu omfattas
av självriskeliminering vid driftstopp och gäller
A
L
A
när du har din bil minstN Dhalvförsäkrad
i
SWISS QU
Subaru Försäkring. Förvara det gärna med bilens
värdehandlingar så att du snabbt hittar informationen
i händelse av skada.
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MIDLAND SJÄLVRISKELIMINERING
10 ÅR OCH OBEGRÄNSAT ANTAL MIL
Midland Självriskeliminering: Ger dig trygghet för skador som omfattas av räddningsmomentet i bilens befintliga hel- eller halvförsäkring, till exempel bärgning vid driftstopp
(ej bränslebrist). Denna självriskeliminering som lämnas av Midland är kostnadsfri.
Högre andrahandsvärde: Självriskeliminering följer bilen och kan föras vidare till
obegränsat antal ägare vid försäljning – prata med din verkstad/ återförsäljare för hjälp
med registreringen.
Gäller alla Subarus modeller i obegränsat antal mil och 10 år räknat från det att bilen var ny.

FÖRUTSÄTTNINGAR:
A
 tt bilen är försäkrad hos Subaru
Försäkring, lägst halvförsäkring.
A
 tt bilen servas med Midland/
Subaru motorolja.

Att bilen servas enligt Subarus
serviceintervaller, det vill säga per
det miltal som gäller eller var 12:e
månad, vilket som kommer först.
Observera att Subaru Assistance

gäller för bilen under de första
tre (3) åren då bilen omfattas av
nybilsgaranti.
 ärdebeviset gäller först efter
V
utfärdande av Midland.

OM DU FÅR STOPP
Bil yngre än 3 år: Ring Subaru Assistance tel 08-587 717 97
Bil äldre än 3 år: Ring Subaru Försäkring tel 08-541 705 47

SJÄLVRISKELIMINERING DRIFTSTOPP – VILLKOR
1. BAKGRUND OCH DEFINITIONER

4. MIDLANDS ANSVAR

Följande villkor är tillämpliga på Midland AB:s, nedan kallat Midland,
självriskeliminering. Självriskeliminering gäller endast under de förutsättningar som anges i dessa villkor och gäller först efter det att den har
utfärdats av Midland.

4.1. Inträffar skada kommer Midland att göra en kontroll av fordonsinnehavarens värdebevis och servicebok. Vad avser självriskeliminering
kommer Midland enligt vad som anges ovan i punkt 1.1 att ersätta gällande räddningsförsäkrings självrisk eller om kostnaden understiger
självrisken, det faktiska beloppet.

1.1. Självriskeliminering är tillämplig i Europa för skador på det fordon
och för den fordonsinnehavare som är registrerade och som anges på
detta värdebevis (”Fordonet”). Det krävs att skadan omfattas av räddningsmomentet i Subaru Försäkring befintlig hel- eller halvförsäkring för
fordonet. Se försäkringsvillkor för detaljerad beskrivning av vad räddning
omfattar. Självriskeliminering innebär att Midland åtar sig att betala
räddningsförsäkringens självrisk vid skada. Självriskeliminering omfattar
inte andra skador eller eventuella mer- eller omkostnader som ej täcks av
fordonets räddningsförsäkring.
1.2. Självriskeliminering kan överlåtas till ny fordonsinnehavare om
samtliga villkor är helt uppfyllda, innefattande men ej begränsat till att
oljebyten är gjorda i enlighet med vad som anges i dessa villkor. Registrering av Självriskeliminering till ny Fordonsinnehavare vid överlåtelse
sker av Midland auktoriserad återförsäljare/ verkstad eller direkt av
Midland.

2. DRIFTSTOPP OMFATTNING MED MERA
2.1. Denna Självriskeliminering är ej tillämplig på skada för vilken fordonsinnehavaren kan erhålla ersättning genom garanti eller försäkring
exempelvis via Fordonets nybilsgarantis fria vägassistans. Rörande
Subaru omfattar denna för nuvarande 3 år räknat från det att Fordonet
var nytt.
2.2. Denna Självriskeliminering gäller tills dess fordonets årsmodell/
ålder enligt köp- och leveransdatum blivit 10 år. Självriskelimineringen
upphör när Fordonet uppnått 10 års ålder. Skadeersättningen (självriskeliminering) kan upphöra att gälla tidigare i de fall fordonets räddningsmoment upphört gälla eller då fordonet inte längre är försäkrat i Subaru
Försäkring eller i det fall Fordonet inte servats med Subaru/ Midland olja
enligt Subarus serviceprogram.
2.3. Det är bara för privatägda Fordon samt leasade Fordon och tjänstebilar som Självriskeliminering gäller. För tjänstebilar krävs att Fordonets
innehavare är dess angivna brukare och att denne förmånsbeskattas för
tjänstebilen. Denna Självriskeliminering gäller vidare bara för Subaru
bilar och lätta lastbilar med en maximal totalvikt om 3,5 ton.

5. ÅTGÄRDER VID SKADA
5.1. Vid inträffande av skada som omfattas av räddningsmomentet i
fordonets gällande försäkring (se befintligt försäkringsvillkor, delkasko,
räddning), skall fordonsinnehavaren kontakta Subaru Försäkring telefon
08-541 705 47 eller via E-post: kundservice@subaruforsakring.com
5.2. Om skada som omfattas av Självriskeliminering inträffar, skall
Fordonsinnehavaren inom rimlig tid, räknat från skadans upptäckt eller
från den tidpunkt då skadan borde ha upptäckts, informera Midland om
detta per telefon 031-725 34 00 eller genom brev, portot betalt, Fack
5063, 448 51 Tollered eller per e-post subaru@midlandoil.se. Samtidigt
skall Fordonsinnehavaren sända en kopia av värdebeviset och serviceboken (i de fall uppgifter i vägassistansdatabasen saknas), en kopia av
bärgnings-/försäkringsrapporten, bankkontouppgifter för utbetalning och
en kopia av kvitto på erlagt självriskbelopp till Midland på ovan nämnda
adress.
5.3. När Midland fått Fordonsinnehavarens värde- och servicebok
(eller via kontroll i databas) kommer dessa att undersökas för att kunna
fastställa om ifrågavarande skada täcks av självriskeliminering. Därefter
kommer fordonsinnehavaren att underrättas om ifrågavarande skada
täcks av detta värdebevis. Om så är fallet ersätter Midland Fordonsinnehavaren kostnaderna för självrisken.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING MED MERA
6.1. Midlands ansvar enligt självriskeliminering är begränsat till självrisken enligt gällande försäkring. Därutöver kan en Fordonsinnehavare som
är konsument enligt tillämplig lagstiftning ha ytterligare rättigheter.

7. TILLÄMPLIG LAG
7.1. Svensk lag skall äga tillämpning på dessa villkor. Tvist med anledning av dessa villkor skall avgöras av svensk domstol med Göteborgs
tingsrätt som första instans.

2.4. Denna Självriskeliminering gäller inte fordon som (I) är avsedda eller
ändrats för att användas i, eller faktiskt brukas i, tävlingssammanhang,
(II) trimmade fordon, (III) fordon som huvudsakligen används för jordbruks- eller liknande ändamål, eller (IV) fordon som används i yrkesmässig eller annan kommersiell trafik exempelvis taxi, bud- och hyrbilar.

3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR Självriskeliminering TILLÄMPLIGHET
3.1. För att denna Självriskeliminering skall vara tillämplig vid skada, enligt vad som framgår av punkterna 1.1 och 1.2 ovan, krävs att det skrivits
in i serviceboken för fordonet eller i Midlands databas eller om det kan
visas på något annat skriftligt sätt att endast Subaru/ Midland motorolja
brukats i fordonet från tidpunkten för inträdet i självriskelimineringen.
Dessutom måste dokumentation på att all service och samtliga oljebyten
gjorts av en återförsäljare som auktoriserats eller skriftligen godkänts av
Midland. Motoroljan i fordonet måste bytas i enlighet med Fordonstillverkarens och Midlands rekommendationer, dock alltid minst var 12:e
månad, och att anvisningarna och rekommendationerna för Fordonets
användning, service och vård som tillverkaren av Fordonet lämnat följts,
såsom kontroll och byte av oljefilter och luftfilter.

Dina adressuppgifter kan komma att uppdateras i avpersonifierad registersamkörning i syfte
att öka servicen till dig som kund, till exempel vid utskick av serviceinbjudan.

Midland AB, Fack 5063, SE-448 51 Tollered, Sweden Phone +46-(0)31-725 34 00
e-mail garanti@midlandoil.se
company no 556646-4508

web www.midlandoil.se
vat no SE556646450801

Fax +46-(0)31-725 34 49

Visiting address Nääs Fabriker, Mellersta Fabriken, 4th floor.

The board of directors is seated in Göteborg.
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