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Översiktlig information
Före den egentliga villkorstexten får du i det här avsnittet en översiktlig information.

Tjänsten Köra Säkert

Folksam har tagit fram tjänsten Köra Säkert för att stimulera dig som kund till en säkrare körstil med sänkt hastighet. Det långsiktiga målet är att spara liv och minska olyckorna i trafiken.
Till din hjälp får du en ”indikator”- en ”hjälplampa”, som gör det lättare att hålla hastighetsgränsen. Den ska fästas synligt i bilen för att ge dig omedelbar feedback på hur du håller hastighetsgränsen, grönt ljus betyder att du kör på eller under rådande hastighetsgräns.
Folksam vill bidra till ett säkrare bilkörande och sänkta hastigheter på Sveriges vägar genom
att belöna en ansvarsfull och miljömedveten körstil. Belöningen består av en rabattmöjlighet
på bilförsäkringspremien, med upp till 20 %. Köra Säkert bygger på frivillighet och du kan
när som helst välja att avsluta tjänsten. Köra Säkert är gratis förutom de kostnader som hör till
Telia Sense.
Bilens kördata samlas in via Telia Sense, som du köper av Telia. Telia Sense består av en hårdvara, ett abonnemang och en app. Kördatan som samlas in är underlag till den rabatt som beräknas och som helt bygger på din förmåga att hålla hastigheten. Rabatten presenteras sedan i
Telia Sense appen och på Folksams Mina sidor. Folksam ger dig feedback på ditt körbeteende
samt visar hur ditt körbeteende påverkar din försäkring. På Mina sidor finns information om
din körstatistik.
Om du lånar ut bilen kan det komma att påverka din rabattmöjlighet beroende av hur den du
lånar ut bilen till kör. Du bör också informera den du lånar ut bilen till att kördata samlas in.
Du får tyvärr inte teckna Köra Säkert om du har enskild firma och låter anställda köra bilen.
Du har alltid ett eget ansvar att följa gällande trafikregler. Att använda Köra Säkert fritar dig
alltså inte från ditt ansvar att följa anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng,
såsom vägmärken och trafiksignaler.
En förutsättning för Köra Säkert är att Telia Sense-hårdvaran sitter i OBDII-uttaget hela tiden.
Detta kompletterande villkor innehåller de försäkringsvillkor som gäller för Köra Säkert. När
vi i villkoren använder orden ”du”, ”din” menar vi – om inte annat sägs – både försäkringstagaren och var och en av övriga försäkrade personer. Med ”vi” och ”oss” avses försäkrings
givaren, det vill säga Folksam.

3

Tilläggsvillkor Folksam Köra Säkert
Tilläggsvillkor Köra Säkert

Tilläggsvillkor Köra Säkert
Vid anmälan till Köra Säkert godkänner du dessa tilläggsvillkor. Tilläggsvillkor Köra Säkert
kompletterar Folksams försäkringsvillkor för bil. Tilläggsvillkoret gäller för avtal om Köra
Säkert som ingåtts från och med 2016-05-01. För övriga villkorspunkter gäller Försäkringsvillkor Folksam Bilförsäkring.
Försäkringsvillkor hittar du på www.folksam.se,

Viktiga begränsningar – Ansvar

Du har alltid ett eget ansvar att följa gällande trafikregler. Att använda Köra Säkert fritar dig
alltså inte från ditt ansvar att följa anvisningar för trafik och utmärkning på väg och i terräng,
såsom vägmärken och trafiksignaler.
Vi ansvarar inte för fel eller skada som uppstår på grund av fel eller andra problem med eller
i Telia Sense, kostnader som uppstår på grund av din oaktsamhet med utrustningen, fel i Nationell Vägdatabas (NVDB), fel i nätverk, olyckshändelser och andra omständigheter utanför
Folksams kontroll.

Giltighetsområde

Köra Säkert gäller endast i Sverige, inte utomlands.

Information om Folksams behandling av personuppgifter

Vid anmälan till Köra Säkert samtycker du till den personuppgiftsbehandling som beskrivs här.
Folksam ömsesidig sakförsäkring är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som behövs för Köra Säkert. Folksam samlar in och analyserar din kördata i ändamål att
beräkna din rabatt, för att bidra till en miljömedveten och säker körstil samt för statistik och
skadeförebyggande forskning. Ett annat ändamål är att tillhandahålla dig din körstatistik.
Folksams behandling av kördata rörande hastighetsöverträdelser sker i enlighet med beslut
från Datainspektionen (dnr 1270-2012 och dnr 895-2015).
Data som samlas in ska, enligt Datainspektionens beslut, behandlas av Folksam på en aggregerad nivå. Det innebär att vi inte kan säga exakt var eller exakt när fordonet kör viss sträcka i
ett givet hastighetsintervall.
Data som samlas in och används för din rabatt är fordonsidentifikation, mätarställning, total
körsträcka på körningen, sträcka vid olika hastighetsbegränsningar samt sträcka fortkörning
över hastighetsbegränsning i intervaller om 5 km/h. För att rabatten ska kunna beräknas registreras även följande tekniska uppgifter: del av körningen där indikatorn har lyst blinkande
gult (se stycke om Grön, gul och röd körning), information om urdragen Telia Sense hårdvara
samt sträcka och tid som bilen inte körts i Sverige.
För att kunna ge dig återkoppling på din körning samlas utöver den data som samlas in för
rabattberäkning även reseidentifikation, batteristatus på indikatorn samt datum vid körningens
start och slut.
För statistikframtagning samlas och sparas även total körtid på körningen, sträcka under
dygnsperiod, sträcka på vägtyp, ungefärlig plats vid körningens start och slut, G-krafter vid
vissa tröskelnivåer samt sträcka flaggad med ”indikator ur funktion”.
Tillgång till kördata är behörighetsstyrd och begränsad till ett fåtal personer inom Folksam
som behöver uppgifterna för ändamålen ovan, nämligen rabattberäkning och statistik. För att
hjälpa dig vid frågor om din körning har en särskild kundsupportgrupp tillgång till en del av
din körstatistik. Uppgifterna får inte användas vid skadereglering eller andra ändamål som
inte är förenliga med syftet ovan.
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Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen. Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter för Köra Säkert, så upphör Folksam
med datainsamlingen. Det innebär också att du avslutar tjänsten Köra Säkert (se nedan).
Om du vill ha utdrag ur Folksams register avseende de personuppgifter som vi behandlar
om dig, skriver du till Registerutdrag, Folksam 106 60 Stockholm. Om du vill ha information om eller rättelse av registrerade uppgifter vänder du dig till vår kundservice, som sedan
hänvisar specifika frågor om kördata i Köra Säkert till den särskilda kundsupportfunktionen.
Observera att Telia ansvarar för behandling av personuppgifter i Telia Sense för de ändamål som du överenskommet med Telia om när det gäller Telias tjänster. Vid fel i personuppgifter från Telia Sense hänvisar Folksam därför till Telia.
Information om Folksams personuppgiftsbehandling för bilförsäkringen hittar du på www.
folksam.se

Mobilt BankID

För att kunna använda Köra Säkert behöver du ha Mobilt BankID. Mobilt BankID används för att Folksam vill försäkra sig om att det är du som försäkringstagare som samtycker till att kördata samlas in och delas med Folksam samt att det är du som ägare av
fordonet som gör förändringar på din bilförsäkring. Mobilt BankID behövs när du gör en
beställning samt avbeställning av Köra Säkert samt för att kunna ta del av din röda och
gula körning.

Telia Sense

Telia Sense och dess hårdvara är en förutsättning för Köra Säkert. ”Slutanvändaravtal Telia”
hittar du på www.telia.se.
I Telia Sense-appen hittar du information om Folksam och Köra Säkert. Efter varje körning uppdateras Folksams sida, Översiktsvyn, med din senaste körstatistik. Om du säger
upp Telia Sense finns inte möjligheten att ha kvar Köra Säkert. Folksam får i så fall information om att ditt abonnemang är uppsagt och då tas tjänsten Köra Säkert bort. Du kommer fortfarande ha kvar din bilförsäkring i Folksam men utan rabattmöjligheten.

Förutsättningar för Köra Säkert

Följande förutsättningar gäller för att kunna teckna Köra Säkert
•
•
•
•
•
•
•

Köra Säkert gäller för din personbil som är försäkrad i Folksam
Bilen måste vara i trafik och svenskregistrerad
Bilen måste ha en OBDII-port
Telia Sense ska vara installerat och aktivt
Du måste ha en smartphone
Du måste ha mobilt BankID
Du kan bara beställa Köra Säkert som privatperson eller för en enskild firma (personnummer)

Du får tyvärr inte teckna Köra Säkert om du:
• Har enskild firma och låter anställda köra bilen
• Har finansavtal där försäkring ingår eller en korttidsförsäkring på bilen

Indikator

Indikatorn är Folksams egenutvecklade, patentansökta ”hjälplampa”, framtagen på uppdrag
av Folksams trafikforskare för att göra det lättare för dig som kund att hålla hastighetsgränsen. Indikatorn ska fästas synligt i bilen för att ge dig omedelbar feedback på hur du håller
hastighetsgränsen. Grönt ljus betyder att du kör på eller under rådande hastighetsgräns.
Indikatorn får uppgift om vägens hastighet från Trafikverkets Nationella vägdatabas (NVDB).
Där finns data om Sveriges alla bilvägar och gällande hastighetsföreskrifter. NVDB är ett samarbete bland annat mellan Trafikverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Transportstyrelsen
och Lantmäteriet.
Om indikatorn och hastighetsskyltarna visar olika ska du följa den hastighetsgräns som
vägskylten visar. Anledningen till att indikatorn och vägskylten kan visa olika hastigheter
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är för att uppgifterna i databasen inte överensstämmer med skyltningen. Läs mer om felrapportering på www.folksam.se/korasakert.
Åker du utomlands eller om vi av någon anledning inte kan få in uppgift om din bils hastighet
i relation till gällande tillåten hastighet kommer din indikator att blinka gult och sträckan du
kör kommer inte vara rabattgrundande, den påverkar inte din rabatt.
Det finns även andra tillfällen då indikatorn kan blinka gul på som t ex. vid av- och påfarter,
på parkeringar och i tunnlar.

Aktivering av indikator

När du beställer Köra Säkert kommer indikatorn att levereras hem till dig inom ett par dagar.
Efter att du satt i batterierna och placerat indikatorn på en rekommenderad position i bilen
ska du starta bilen, öppna Telia Sense-appen och följa instruktionerna i Folksams del i appen.
När ett ljusflöde från grönt till rött visas har indikatorn kontakt med din Telia Sense-hårdvara i
OBDII-uttaget och du är redo att köra igång.
Köra Säkert förutsätter att du genomför aktiveringen av indikatorn. Aktiveringen är startskottet för att skicka kördata och för att kunna beräkna din rabatt. Efter aktivering kan du se din
körstatistik i Telia Sense-appen och på Mina sidor och indikatorn signalerar bilens hastighet i
förhållande till gällande hastighetsgräns när du kör.

Grön, gul och röd körning

Det är indikatorn som visar färgerna grönt, gult och rött som beskrivs nedan. Dessa färger
följer sedan med i visningen av din körning där du kan se den procentuella fördelningen. Kör
du grönt betyder det att du håller hastigheten och kan få rabatt på din körning, gult och rött
indikerar att du kör för fort och bör sänka farten.
Grönt = Du kör enligt eller under gällande hastighetgräns.
Gult = Du kör 1-5 km/h över gällande hastighetgräns.
Rött = Du kör mer än 5 km/h över gällande hastighetgräns.
Blinkade gult = Kan bero på olika faktorer t ex Telia Sense har ingen täckning/ingen GPS
signal/ingen koppling mot NVDB/ingen hastighet är registrerad i NVDB/bilen körs utanför
Sveriges gräns.

Villkor för användning

En förutsättning för Köra Säkert är att Telia Sense-hårdvaran sitter i OBDII-uttaget hela tiden.
Du får endast koppla ur Telia Sense-hårdvaran ur OBDII-porten när din bil är på verkstad eller
bilprovning. Tillåten körning utan Telia Sense är 10 km med hårdvaran urdragen. Om du kör
över 10 km med Telia Sense urkopplad kommer sträckan att registreras som röd. Om du bryter
mot villkoren för användning kan Köra Säkert komma att sägas upp.

Rabattberäkning

Du kan få upp till 20 % rabatt på din bilförsäkring beroende på hur du kör under hela ditt försäkringsår. Du får ingen rabatt om du har mer än 5 % röd körning, men du får heller ingen högre
premie vid röd körning. Hur mycket grönt du kört visas efter varje körsträcka i Telia Sense-appen
och på Mina Sidor. Där visas också din rabattprognos, d v s din rabatt just nu under förutsättning
att du fortsätter ha samma procentuella fördelning med grön körning. I Köra Säkert är ”säker
körning” när bilföraren kör enligt eller under gällande hastighet, det vill säga när föraren inte kör
för fort. Rabattberäkningen tar hänsyn till din bils hastighet jämfört med registrerad hastighet på
sträckan. Registrerad hastighet på sträckan hämtas från databasen NVDB. Detta är en databas
som innehåller information om alla hastigheter på Sveriges statliga och kommunala vägar.
Rabatt ges på de sträckor som du kör grönt, d v s på eller under tillåten hastighet.
• Rabatten räknas på totalsträckan du kör under innevarande försäkringsår.
• Kör du under 85 % grönt får du ingen rabatt.
• Vid 85 % grön körning får du 5 % rabatt direkt.
• För varje procentenhet grön körning över 85 % ges en procentenhet extra rabatt.
• När du når 96 % grön körning får du ytterligare 5 % rabatt direkt, d v s du når maxrabatten 20 %.
• Om du har mer än 5 % röd körning totalt kommer du inte få någon rabatt.
Rabatten som ges räknas på den totala sträckan du kör under försäkringsperioden.
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En förutsättning för Köra Säkert är att Telia Sense-hårdvaran sitter i OBDII-uttaget hela tiden
men det är möjligt att koppla ur Telia Sense ur OBDII-porten, t ex när din bil är på verkstad.
Tillåten körning utan Telia Sense är 10 km. Om du kör över 10 km med Telia Sense urkopplad
kommer sträckan registreras som röd.
Köra Säkert är kopplat till den försäkrade bilen. Så länge du har Köra Säkert kommer all kördata rapporteras in på sträckor körda i Sverige, oavsett vem som kör. Detta innebär att om du
lånar ut bilen kan det komma att påverka din rabattmöjlighet beroende av hur den du lånar ut
bilen till kör. Du bör också informera den du lånar ut bilen till att kördata samlas in.
Huvudregeln är att Köra Säkert gäller från och med det datum du aktiverar indikatorn till och
med det datum din bilförsäkring förnyas. Vid 35 dagar före din huvudförfallodag (brytdatum)
nollställs rabattberäkningen och en ny rabattperiod startar. Den period som är kvar från brytdatum till din försäkringsperiods första dag kommer tillgodoräknas den efterföljande perioden.
Den eventuella rabatten du har tjänat in under försäkringsåret får du som ett tillgodo på nästa
förnyelsefaktura. Om du har tjänat in ett högre belopp än din förnyelsefaktura betalas det
överskjutande beloppet tillbaka till dig.

Rabattberäkning om försäkringen avslutas hos Folksam

Om försäkringen upphör kommer din eventuella intjänade rabatt dras av mot nästa faktura
eller betalas tillbaka.

Avsluta Köra Säkert

Tjänsten Köra Säkert gäller under samma avtalstid som din bilförsäkring. Om du vill så är det
ändå enkelt för dig att säga upp Köra Säkert och ändå ha din bilförsäkring kvar. Det finns ingen uppsägningstid så du kan avsluta tjänsten när du vill. Du avslutar Köra Säkert genom att gå
in i appen för Telia Sense och gå till Folksams del där du klickar på knappen ”Avbeställa Köra
Säkert”. Se Rabattberäkning för att veta vad som händer med din rabatt.
Folksam kan säga upp Köra Säkert om något av följande inträffar:
• om någon av punkterna i Förutsättningar för Köra Säkert inte längre är uppfyllda,
• om tjänsten inte används av dig enligt Villkor för användning,
• om Folksams förutsättningar för att tillhandahålla tjänsten eller rabatten ändras, såsom att
beslut av en myndighet hindrar datainsamlingen eller Telia inte längre tillhandahåller nödvändig utrustning eller teknik.

7

Tilläggsvillkor Folksam Köra Säkert
Övrig information

Övrig information
Återanvända indikatorn

Om du byter bil och vill fortsätta med Köra Säkert behöver du flytta Telia Sense till din nya bil,
se www.telia.se för mer information. Indikatorn flyttar du med från din gamla bil och installerar i
din nya. När din nya bil har en aktiv försäkring i Folksam kan du sedan gå in i Telia Sense-appen
och beställa Köra Säkert på din nya bil. Sedan aktiverar du Köra Säkert och allt är klart.

Returnera indikatorn

Indikatorn är en del av tjänsten Köra Säkert. Om du väljer att avsluta Köra Säkert ber vi dig
returnera indikatorn för återvinning enligt instruktion på www.folksam.se/korasakert.
Vänligen returnera indikatorn om du har:
• Avbeställt Köra Säkert
• Annullerat bilförsäkring
• Bytt försäkringsbolag
• En trasig indikator
• Avbeställt Telia Sense

Avställd bil

Så länge du har en bilförsäkring, även om du har en avställningsförsäkring så kan du behålla
Köra Säkert. Rabatten räknas på hur du kör och är bilen avställd så å kommer ingen rabatt
beräknas. När du ställer på din bil igen behöver du säkerställa att Telia Sense kopplar upp mot
indikatorn. Kom ihåg att om det gått lång tid så kan batterierna till indikatorn vara slut. Se mer
tips på www.folksam.se/korasakert för att få vägledning i hur du byter batteri.
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