
Vad ingår i försäkringen?

Bilförsäkringen ersätter skador som förorsakats ditt fordon eller 
dess utrustning upp till högst det verkliga värdet. Skador ersätts i 
enlighet med de skydd som anslutits till försäkringen.

 Djurförsäkring – ersätter skador som förorsakats av kol-
lision med djur.

 Stöldförsäkring – ersätter inbrottsskador på ett låst fordon 
samt skador som förorsakats av olovligt brukande eller 
försök till det.

 Brandförsäkring – ersätter skador till följd av eld som kom-
mit lös eller kortslutning i en elanordning i fordonet.

 Bilräddningsförsäkring – ersätter kostnader för bogsering 
och för att fortsätta resan, om din resa avbryts på grund av 
ett fel i eller en skada på fordonet.

 Rättsskyddsförsäkring – ersätter advokatkostnader i tviste-
mål, brottmål och ansökningsärenden, som ansluter sig till 
ägandet, framförandet och innehavet av fordonet.

• Vagnskadeförsäkring – ersätter skador som förorsakats 
fordonet genom kollision, körning av vägen eller annan 
yttre orsak.

• Avbrottsförsäkring – ersätter förlorade användningsdagar 
på grund av vagn-, älg-, skadegörelse-, glas-, brand- och 
stöldskador.

• Skadegörelseförsäkring – ersätter skador om en utomstå-
ende person skadar ditt fordon avsiktligen.

• Glasförsäkringen – ersätter skador på fordonets fönsterglas 
till följd av en stöt mot fönsterglaset.

• Avbetalnings-, leasing- och bilinteckningsförsäkring – 
ersätter fordonets säljare, uthyrare, panthavare eller 
bilinteckningshavare för skador på fordonet.

• Bedrägeriförsäkring – ersätter förlust av fordon som 
överlåtits för allmänhetens bruk till följd av bedrägeri eller 
förskingring.

• Bilräddningsförsäkring – ersätter kostnader om ett tungt 
motorfordons resa avbryts på grund av ett fel eller en 
skada.

• Avbrottsförsäkring för maskinhaveri – ersätter förlorade 
användningsdagar till följd av en plötslig och oförutsedd 
skada på ett taxifordon.

• Helkaskoförsäkring för främmande släpvagn – ersätter 
skador på en främmande ägares släpvagn som kopplats till 
lastbilen.

Vad ingår inte i försäkringen?

Bilförsäkringen ersätter inte till exempel

 kostnader, för vilka du inte har ett gällande skydd

 skador som beror på tillverkningsfel, slitage, bristfälligt 
underhåll, oaktsam hantering eller skador till följd av att 
fordonet har övergivits

 skador förorsakade av ett föremål, en person eller ett djur 
i fordonets last eller inne i fordonet

 skador genom inverkan av vatten om fordonet körs på ett 
område som är helt eller delvis täckt av vatten

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

 när något annat fordon än en snöskoter eller fyrhjuling 
sjunker genom isen någon annanstans än på en vinterväg 
som uppfyller vägmyndigheternas säkerhetsföreskrifter 
och som är i allmänt bruk

 skador till följd av att fordonet eller en del av det har 
utsatts för alltför hård påfrestning eller för överbelastning

 skador på ett däck på grund av att det exploderat

 skador som förorsakas vid tävling eller träning för sådan, 
på en motorbana eller på ett område eller en vägsträcka 
som har avstängts för allmän trafik

 skador som har förorsakats av isens eller snöns tyngd, 
köld, regn, korrosion, frätning eller långsam nedfuktning.

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

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 Om det visar sig att en skada har förorsakats avsiktligen el-
ler av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta 
bli att betala ut ersättning helt och hållet. 

 Vi minskar eller avslår ersättningen, om ett fordon körs 
under påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel 
eller utan körrätt.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkrings-
villkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
En bilförsäkring är en frivillig fordonsförsäkring, det vill säga kasko för fordon för företag, offentliga samfund, yrkesutövare och privatpersoner. Kasko 
ersätter skador som förorsakats ett fordon. Du kan välja kasko bland flera olika alternativ enligt typ och behov av motorfordon. En person- eller 
skåpbil som finansierats kan du vid behov försäkra också med Finansieringskasko eller så kan du försäkra en leasingfinansierad person- eller skåpbil i 
företaget med en Fordonsförsäkring för företag.
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Var gäller försäkringen?

 Bilförsäkringen gäller i hela Europa och utanför Europa i länder som undertecknat avtalet om Green Card, det vill säga grönt kort 
med undantag av följande länder:
– I Ryssland gäller försäkringen endast inom den europeiska delen av Ryssland.
– Stöldförsäkringen i Super- eller Helkasko för personbilar och motorcyklar i privat bruk gäller inte i Ryssland,   
 Vitryssland, Ukraina eller Moldavien om inte ett separat avtal ingåtts om specialvillkor för denna och giltighetsområdet.
– Stöldförsäkringen i Delkasko gäller inte i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Vitryssland, Ukraina eller Moldavien.  
 Giltighetsområdet för stöldförsäkringen för Delkasko kan inte utvidgas med ett separat avtal.
– Bilräddningsförsäkringen i Delkasko gäller endast i Finland, Sverige, Norge och Danmark samt vid transport mellan dessa länder.

När och hur ska jag betala? 

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

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Du kan säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsan-
mälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Vilka är mina skyldigheter?

– Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter, det vill säga exempelvis uppgifter om fordonets ägare och innehavare.

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

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

– Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

 Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringsskyddet upphör, om försäkringstagaren säger upp försäk-
ringsskyddet eller 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 försäkrings-
tagaren själv eller dennes dödsbo.


