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1. Vem gäller försäkringen för 
Försäkringstagare är SEB Kort Bank AB, som har tecknat 
avtal med försäkringsgivaren (se punkt 6. Övrigt) om den 
försäkringsförmån som är kopplad till kortet. Med ”kort” 
avses i dessa försäkringsvillkor ett kontokort utgivet av 
INGO och omfattar följande kort: 
 
– INGO MasterCard eller tillhörande familjekort (nedan 
kallat kortet). 
 
Försäkringsförmånerna gäller för Kortinnehavare som av 
misstag tankar den privata personbilen (som tillhör 
hushållet) med fel drivmedel och tankningen var betald 
med kortet. 
 
Med ”kortinnehavare” avses i dessa försäkringsvillkor en 
innehavare av giltigt kort.  
 

2. Var och när gäller försäkringen 
Under de förutsättningar som i övrigt anges i dessa 
försäkringsvillkor, gäller försäkringsförmånerna enligt 
följande. Försäkringsförmånerna 
gäller för feltankningar på INGO:s bensinstationer i 
Sverige.  
 
Försäkringsförmånerna gäller parallellt med innehavet av 
kortet. Upphör kortet att vara giltigt upphör vid samma 
tidpunkt även försäkringsförmånerna att gälla, även för 
tankning som gjorts före kortets upphörande. Detta gäller 
dock inte ersättningskort, utan då fortsätter försäkrings-
förmånerna att gälla på samma sätt som för det utbytta 
kortet. 
 
Försäkrad är vid försäkringsfall skyldig att på begäran 
styrka sina ersättningskrav. 
 
Försäkringsförmånerna gäller utan självrisk. 
 

3. Feltankning 
Om kortinnehavaren av misstag tankar den privata 
personbilen med fel drivmedel och tankningen är betald 
med kortet ersätts självrisken på personbilsförsäkringen. 
Ersätter inte den privata personbilsförsäkringen skadan 
som uppstår p.g.a. feltankning, ersätter kortet kostnaden 
för rengörning av tanken samt bärgning till närmaste 
verkstad. Högsta ersättningen är 5 000 kr 

4. Regler i särskilda fall 
Krigsskada 
I Sverige gäller försäkringen inte för skada som har 
samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, 
revolution eller uppror. Utanför Sverige, vid resa, gäller 
dock försäkringen för invaliditet och dödsfall p.g.a. 
olycksfall, om skada inträffat genom krig eller andra av 
ovan nämnda oroligheter om skadan inträffat inom 3 
månader räknat från oroligheternas utbrott och om den 
försäkrade vistats i det drabbade området vid utbrottet. En 
annan förutsättning är att den försäkrade inte deltagit i 
händelserna eller tagit befattning därmed som rapportör 
eller dylikt. 
 

Terrorhandling 
Med ändring av vad som anges i försäkringsvillkoren 
angående försäkringens omfattning eller giltighet gäller 
försäkringen inte för skada som orsakats av eller står i 
samband med eller annars är en följd av spridning eller 
användning av biologiska eller kemiska ämnen eller 
kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig 
strålning i samband med eller i följd av terrorhandling. Med 
terrorhandling avses en skadebringande handling som är 
straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår, och 
som framstår att vara utförd i syfte, att 
– allvarligt skrämma en befolkning 
– otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell 
organisation att genomföra eller avstå från att genomföra 
en viss åtgärd eller allvarligt destabilisera eller förstöra de 
grundläggande politiska, konstitutionella och ekonomiska 
eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell 
organisation. 
 

Naturkatastrof 
Försäkringen gäller inte för skador som uppstår i samband 
med naturkatastrof. Med naturkatastrof avses händelser 
såsom jordbävningar och orkaner, som är av sådan 
omfattning att lokala räddnings-styrkor inte klarar av att 
hantera situationen själva utan behöver nationell eller 
internationell assistans. 
 

Atomskada 
Försäkringen gäller inte för skada som direkt eller indirekt 
orsakats av atomkärnprocess. 
 

Force majeure 
Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om 
skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av 
ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande 
händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på 
grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller 
liknande händelse. 
 

5. Skadeanmälan och utbetalning av ersättning 
Skadeanmälan eller frågor om försäkringen kan göras på 
telefon 077-440 50 20. 
 

Skadeanmälan ska innehålla följande: 
– Kontoutdrag som visar att feltankningen är betald och 
gjord på INGO 
– Brev från personbilsförsäkringen som styrker betald 
självrisk eller kopia på faktura från 
verkstad/bärgningsbolag. 
 

Utbetalning 
– Försäkringarna ger ersättning endast en gång för en och 
samma skada och person även om Försäkrad är 
innehavare av fler än ett av de kort som denna försäkring 
gäller för. 
– Ersättning från försäkringarna lämnas inte om Trygg-
Hansa får vetskap om skadefallet senare än 10 år från 
skadetillfället. 
 



6. Övrigt 
 

Försäkringsavtalslagen 
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i 
Försäkringsavtalslagen (FAL). 
 

Efterskydd 
Försäkringen gäller inte med något efterskydd. 
 

Fortsättningsförsäkring 
Rätt till fortsättningsförsäkring ingår inte. 
 

Försäkringsgivare 
Försäkringsgivare är Trygg-Hansa Försäkrings-aktiebolag, 
106 26 Stockholm. Organisationsnummer 516401-7799. 
 

Information om personuppgiftslagen 
Alla uppgifter som du lämnat till oss behandlas i enlighet 
med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kan 
kompletteras med information från offentliga register. 
Ansvarig för personuppgifterna är Trygg-Hansa 
Försäkringsaktiebolag (org. nr 516401-7799). Vi sparar på 
uppgifterna för att kunna bedöma försäkringsansökningar, 
administrera försäkringsavtal, utreda skadeärenden, 
upprätta försäkringsstatistik, bedriva produktutveckling 
samt genomföra marknadsföring. Nödvändiga uppgifter 
lämnas till samarbetspartner för exempelvis skadereglering 
och till andra bolag inom samma koncern. Enligt lag kan vi 
även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter. Trygg-
Hansa registrerar även anmälda skador i ett för 
försäkringsbranschens gemensamt   
skadeanmälningsregister (GSR). Vi sparar uppgifter om 
försäkringar som inte blivit beviljade och försäkringar som 
blivit avslutade under begränsad tid. Om du inte vill få 
ytterligare produkt- och tjänsteerbjudanden kan du anmäla 
detta till Trygg-Hansa kundservice på telefon 077-440 50 
20. 
 
Vill du få upplysning om vilka personuppgifter som vi har 
om dig eller begära rättelse av felaktiga uppgifter behöver 
vi en skriftlig begäran från dig.  Ange försäkrings- eller 
personnummer och skriv under begäran med din 
namnteckning och skicka den till Trygg-Hansa, 
personuppgiftsansvarig, 106 26 Stockholm. 
 

Gemensamt skadeanmälningsregister 
Trygg-Hansa äger rätt att i ett för försäkringsbranschen 
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera 
anmälda skador i anledning av denna försäkring. 
 

7. Om du inte tycker som vi 
Vänd dig först till den skadereglerare som har hand om 
ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande upplysningar 
och eventuella missförstånd kan klaras upp. Tycker du inte 
att du fått rättelse, vänd dig då till skadereglerarens 
närmaste chef. Om du efter förnyad kontakt med oss ändå 
inte är nöjd finns följande möjligheter att få ärendet prövat 
på nytt. 

 
 

Försäkringsnämnden för Trygg-Hansa 
Försäkringsnämnden prövar tvistiga anspråk på grund av 
försäkringsavtal, vilka hänskjutits för nämndprövning på 
begäran av försäkrad. Vid ansvarsskador där den 
skadelidande begär prövning, krävs ett godkännande från 
den försäkrade. Försäkringsnämnden består av 4 
ledamöter varav en sekreterare och en ordförande. 
Ordföranden är domare och sekreteraren är anställd i 
Trygg-Hansa. Övriga ledamöter är externt rekryterade och 
har specialistkompetens inom sitt område. 
Försäkringsnämnden är förhindrad att pröva vissa typer av 
ärenden. Det är till exempel ärenden som bör prövas av 
annan nämnd och ärenden där utgången berott på 
bristande tilltro till den försäkrades uppgifter. Nämnden 
prövar inte heller ärenden där det tvistiga anspråket är 
högre än 1 miljon kronor. Försäkringsnämndens förfarande 
sker enbart skriftligt vilket innebär att de tvistande parterna 
inte får delta vid sammanträdet. Nämnden meddelar 
skriftligen sitt beslut till den som begärt prövning. 
Prövningen i Försäkringsnämnden är kostnadsfri. Beslut 
som Försäkringsnämnden fattat är bindande för Trygg-
Hansa men naturligtvis kan den som överklagat föra 
ärendet vidare för prövning i annat forum. Innan du 
anmäler ditt ärende till Försäkringsnämnden, är det viktigt 
att handläggarens chef eller en specialist yttrat sig i det 
aktuella ärendet. Anmälan om nämndprövning gör du till 
Försäkringsnämnden genom en särskilt framtagen blankett 
som du hittar på vår hemsida 
www.trygghansa.se eller genom att ringa tel. 0752-43 10 
31. Din begäran om prövning måste inkomma senast sex 
månader efter det att bolaget meddelat slutligt beslut. 
 

Allmänna Reklamationsnämnden 
Allmänna Reklamationsnämnden är ett statligt organ som 
prövar konsumentfrågor. Reklamationsnämnden har bland 
annat en avdelning som prövar försäkringsärenden. Dess 
beslut har formen av en rekommendation till 
försäkringsbolag och skadelidande. Trygg-Hansa följer 
som regel nämndens rekommendationer i enskilda 
skadefall. 
 
Adressen till nämnden är 
Allmänna Reklamationsnämnden 
Box 174, 101 23 Stockholm 
Tel 08-508 860 00 
www.arn.se 
 

Allmän domstol 
Oavsett om nämndprövning skett eller inte kan du i de 
flesta fall ta upp tvisten till rättslig prövning i allmän 
domstol. 
 

Du kan också få upplysningar och 
vägledning 
i försäkringsfrågor av 
Konsumenternas försäkringsbyrå 
Karlavägen 108 
Box 24215 
104 51 Stockholm 
Tel 08-22 58 00 
www.konsumenternasforsakringsbyra.se

 


