Bilforsikring
Privat
Levert av Insr Insurance Group ASA Organisasjonsnummer 994 288 962
Om produktarket og Bilforsikring
Fullstendig informasjon om dekninger, vilkår og sikkerhetsforskrifter finnes i forsikringsdokumentene. Hvilken dekning du har valgt for din forsikring,
finner du i ditt forsikringsbevis. Forsikringen gjelder fra den datoen som fremkommer på forsikringspapirene dine og frem til fornyelse av
forsikringsavtalen.
Bilforsikringen dekker skader som den forsikrede bilen påfører andre kjøretøy, personer og bygninger avhengig av hvilken dekning du velger.
Forsikringen gjelder for sikrede i egenskap av privatperson.

Forsikringen dekker
Ansvar
✓ Etter bilansvarsloven
✓ Rettshjelp
Fører- og passasjerulykke
✓ Ulykkesforsikring med inntil kr 200 000,Delkasko
✓ Skader i forbindelse med brann, tyveri, glassruteskade,
veihjelp utenom på hjemstedsadresse
Kasko
✓ Skader i forbindelse med brann, tyveri, glassruteskade,
veihjelp, transportskade og vognskade

Forsikringen dekker ikke
x

x
x
x
x
x
x
x

Forsikringen gir ikke dekning for privatpersoner i egenskap av
arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson som
driver næringsvirksomhet eller annen form for yrkesutøvelse
Biler over 3,5 tonn dersom ikke annet er avtalt
Utleide biler
Banekjøring
Kjøring i ruspåvirket tilstand
Kjøring på islagt vann
Chiptrimmet motor
Slitasjeskader

Leiebil
✓ Ved kaskoskade dekkes inntil kr 400,- pr. dag i 15 dager
Super
✓ Ved kaskoskade dekkes kr 400,- pr. dag i inntil 62 dager eller
kr 500,- per dag inntil 50 dager
✓ Skader på motor og drivverk
✓ Feilfylling av drivstoff
✓ Nybilgaranti utvides til 3 år
✓ Tap av bilnøkler med inntil kr 10 000,✓ Parkeringsskade uten bonustap

Begrensninger
!
!
!
!

For visse skader gjelder spesielle egenandeler.
For visse skader og visse objekter er erstatningsbeløpet begrenset.
Om sikkerhetsforskriftene ikke er fulgt, kan erstatningen bli satt ned ved skade.
Se vilkår for fullstendig oversikt over unntak og begrensninger.

Hvor forsikringen gjelder
Forsikringen gjelder i Europa, unntatt Tyrkia. Forsikringen kan også gjelde annet sted, dette vil fremgå av forsikringsdokumentene.

Forsikringstakers plikter
Du plikter å gi Selskapet korrekt informasjon ved tegning av forsikringen. I forsikringstiden plikter du å informere om endringer som skjer. Hvis
du får kjennskap til skade som kan ventes å føre til erstatningskrav, skal det meldes til Selskapet uten ugrunnet opphold. Du skal anmelde
tyveri, ran, overfall og hærverk til politiet.

Betaling
Du må betale innen fristen som fremgår av betalingsvarselet. Du mottar betalingsvarselet senest 14 dager før betalingsfrist.

Oppsigelse
Du kan si opp forsikringen dersom forsikringsbehovet faller bort, ved flytting av forsikringen eller andre særlige grunner, jf. FAL §3-6 1.ledd.
Ved overgang til annet selskap må oppsigelse skje med en måneds varsel.

