
Kaskoförsäkringarna ersätter exempelvis inte

skador som beror på tillverkningsfel, slitage, bristfälligt 
underhåll eller oaktsam hantering

skador förorsakade av bristfällig cirkulation av olja eller 
kylvätska eller fel bränsle

om det blir kortslutning i en generator, elmotor, ett bilbatte-
ri eller någon annan elanordning och de skadas

om en last, en person, ett djur eller ett föremål i fordonet 
förorsakar skada

skador genom inverkan av vatten om fordonet körs på en 
väg eller ett område som är täckt av vatten

skador som sker vid tävling, vid träning för en tävling eller 
på en motorbana

mobiltelefoner, fristående musikanordningar, utrustning och 
konstruktioner avsedda för tävlingsbruk, dekorations- och 
specialmålning och tejpning

skador som ska ersättas på basis av en garanti, ett fel i 
varan eller ett produktansvar.

x Ersättning betalas inte, om skadan vållats uppsåtligen 
 .Ersättningen kan nedsättas eller avslås, om skadan har  
 förorsakats av grov oaktsamhet, om fordonet körs under  
 påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel eller  
 utan körrätt

x Ur rättsskyddet ersätts inte motpartens rättegångskost- 
 nader som enligt dom eller överenskommelse ska betalas  
 av dig.

x Ansvar i utlandet ersätter inte skador som förorsakas den  
 försäkrade själv eller egendom som överlåtits i den  
 försäkrades besittning.

Vi ersätter ur Kaskoförsäkringen skador som förorsakats ditt 
fordon eller dess utrustning upp till högst det verkliga värdet.

Skydden i kaskoförsäkringar är:

• Kollision – ersätter exempelvis skador till följd av kollision, 
avkörning och storm

Kollision med djur – ersätter sammanstötning med djur

Brand – ersätter brandskada på ditt fordon

Stöld – ersätter inbrottsskada på ett låst fordon och olovligt 
brukande eller försök till det 

Rättsskydd – ersätter advokat- och rättegångskostnader, 
upp till 10 000 euro

Ansvar i utlandet – ersätter skadeståndsansvar utanför 
EES-området om du är den skyldiga parten till trafikskada. 
Maximiersättningen i personskador är 100 000 euro och i 
sakskador 50 000 euro

• Skadegörelse – ersätter skador som förorsakats genom 
skadegörelse

• Bilräddning/Bogsering – ersätter bogserings- och re-
sekostnader, om resan avbryts på grund av ett fel eller en 
skada på ditt fordon eller olovligt brukande av det

• Parkering – ersätter skador vid kollisioner som en okänd 
part förorsakar ditt parkerade fordon 

• Glas – ersätter om en glasruta går sönder genom ett slag 
som träffat den direkt

• Avbrott för personbil – ersätter en ersättningsbil, om din 
bil är inne för reparation på grund av ett tekniskt fel, och 
en ersättningsbil eller dagersättning, om din bil är inne för 
reparation på grund av en skada som ersätts ur kaskoför-
säkringen

• Avbrott för hus-, paket- och lastbilar samt för motor-
cykel – betalar i ersättning den dagersättning som du valt, 
om ditt fordon är inne för reparation på grund av en skada 
som ersätts ur kaskoförsäkringen

• Superinlösning/Bättre inlösningsersättning – ersätter 
kontantförsäljningspriset på din bil, när reparationen kostar 
mer än 50 % av priset för en ny motsvarande bil

• Nyvärde – ersätter kontantförsäljningspriset på din motor-
cykel, när reparationen kostar mer än 50 % av priset för en 
ny motsvarande motorcykel

• Finansiering – ersätter exempelvis skulden på ditt fordon 
till finansiären, om skadan enligt villkoren inte ersätts.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktguiden, försäkringsvillkoren 
och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Kaskoförsäkringar är frivilliga försäkringar för ditt fordon. Se omfattningen på de olika kaskoförsäkringarna i tabellen på sidan 3.

Kaskoförsäkringar
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: OP Försäkring Ab, 1458359-3, Helsingfors, Finland Produkt: Super-, Lätt-, Hel- och Delkasko

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

Vad ingår i försäkringen?
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Vad ingår inte i försäkringen?



Du kan när som helst säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsäg-
ningsanmälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringsskyddet upphör, om försäkringstagaren säger upp försäkringsskyd-
det eller när försäkringsbolaget har betalat ersättningen för inlösen av fordonet. Också försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp 
försäkringsskyddet. Försäkringen slutar att gälla, om det försäkrade fordonet övergår till annan ny ägare än till försäkringstagaren själv 
eller dennes dödsbo.

Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster. 

 ʸ Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter om fordonets ägare och innehavare samt om fordonets användningsändamål.

 ʸ Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då 
avtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet.

 ʸ De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

 ʸ Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

Kaskoförsäkringarna gäller i hela Europa och utanför Europa i länder som undertecknat avtalet om grönt kort med följande undantag:

 ʸ I Ryssland gäller kaskoförsäkringarna endast inom den europeiska delen av Ryssland.

 ʸ Stöldskyddet för personbilar och motorcyklar gäller inte i Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien, om inte ett separat avtal har 
ingåtts om detta och om de specialvillkor som gäller på giltighetsområdet. Begränsningen gäller dock inte husbilar.

 ʸ Stöldskyddet i Delkasko för personbilar och motorcyklar gäller inte i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland, Ukraina 
och Moldavien.

 ʸ Bilräddningsskyddet i Delkasko gäller endast i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt vid transport mellan dessa länder.

 ʸ Ansvar i utlandet i kaskoförsäkringar gäller utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i de länder som ingår i över-
enskommelsen om gröna kort, förutom Iran, Tunisien och Marocko.

Var gäller försäkringen?

Vilka är mina skyldigheter?

När och hur ska jag betala?

När börjar och slutar försäkringen gälla?

Hur kan jag säga upp avtalet?



Jämförelse av kaskoförsäkringar

Person-, paket- och lastbil (högst 6 000 kilo) Övriga fordon *)

Skydd Superkasko Lättkasko Delkasko Helkasko Delkasko

För din nya eller 
relativt nya bil, vars 
ålder är 0–15 år.

För din bil som är 
begagnad eller värd 
högst 15 000 euro 
och vars ålder är 
6–19 år.

För din bil för vilken 
du inte behöver ett 
skydd i händelse av 
kollision. Åldern på 
bilen kan vara 0–25 
år.

För ditt nya eller 
relativt nya fordon, 
vars ålder är 0–15 år.

För ditt fordon för 
vilket du inte behöver 
ett skydd i händelse 
av kollision. Åldern på 
ditt fordon kan vara 
0–25 år.

Kollision

Stöld

Kollision med 
djur

Brand

Rättsskydd

Ansvar i utlandet

Skadegörelse Valbara** Valbara  
· för mopedbilar

Bilräddnings- 
skydd/Bogsering

Valbara** Ingår 
· för motorcyklar 
· för husbilar 
· för mopedbilar

Valbara  
· för motorcyklar  
· för husbilar 
· för mopedbilar

Parkering Valbara
· för personbilar

Valbara
· för motorcyklar
· för husbilar

Glas Valbara Valbara
· för husbilar

Avbrott/
Ersättningsbil för 
personbil

Valbara Valbara
· för motorcyklar
· för husbilar

Superinlösning/
Nyvärde

Valbara Valbara
· för motorcyklar

Finansiering Valbara Valbara Valbara

(*) Övriga fordon är: 

• Registrerad motorcykel, som du använder i vägtrafik
• Mopedbil
• Fyrhjuling
• Husvagn
• Husbil, högst 6 000 kg
• Moped
• Snöskoter
• Släpvagn, högst 3 500 kg
• En oregistrerad motorcykel kan försäkras utöver med trafikförsäkringen dessutom med Delkasko utan ovan beskrivna valbara tilläggsskydd.
• En traktor, som är 0–50 år gammal och som inte är i produktionsbruk kan du försäkra mot brand, stöld och rättsskyddsskada.

** då du tecknar via nätbutiken ingår Delkasko


