EKSPERTER PÅ Å FORSIKRE
VOLVO SIDEN 1959
Kasko
Utforkjøring, kollisjon og velt: Dekker skade på egen bil, også når det er selvforskyldt
Veihjelp, både hjemme og i hele Europa
Glasskader: Dekker skader på alle bilens vindusruter, samt glasstak og takluker av glass
Bagasje og fastmontert utstyr: Dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje i bilen for inntil
totalt 40 000 kroner
Brann, naturskader, tyveri og hærverk

Bygg på kaskoforsikringen fra Volvia med følgende valgfrie tilleggsdekninger:
Legg til

Legg til

Leiebil ved skade: Ingen tidsbegrensning. Man får leiebil i tilsvarende størrelse inntil stasjonsvogn.
Forsikring for motor, gir og driftsbatteri: Hvis motor, girkasse eller drivverk
havarerer innen bilen har kjørt 200 000 km, reparerer vi skaden eller bytter delen.
Total Care: Skreddersydd for kunder som ønsker ekstra forutsigbarhet. Total Care kan tegnes
uavhengig av bilens alder og kjørelengde, og dekker følgende:

Legg til

Legg til

• Totalskadedekning: Fabrikkny bil under 3 år uansett kjørelengde, markedsverdi
+ 25 % ekstra erstatning hvis bilen er over 3 år. Startleieforsikring for leaset bil.
• Uhellsdekning uten bonustap og med lav egenandel (2 000 kroner).
• Parkeringsskader uten bonustap (uforskyldt).
• Care trafikkulykkesforsikring for fører og alle passasjerer.
Tilbakeleveringsforsikring - for de som leaser bil: Dekker utvendige småskader, som riper og
oppskrapte håndtak, uten bonustap når man leverer bilen tilbake.

VÅR EKSPERTISE ER DIN TRYGGHET
Vi har forsikret Volvo i over 60 år, og vet hva som skal
til for at våre kunder skal bli fornøyde.
Tilleggsforsikring: Total Care

Skreddersydd for kunder som ønsker ekstra forutsigbarhet
og trygghet.
Totalskadedekning: Vi gir deg en helt ny bil om du får en
skade hvor reparasjonskostnadene overstiger 60 % av
bilens nypris, så lenge bilen din er nyere enn 3 år.
Er bilen din eldre enn 3 år, og reparasjonskostnaden
overstiger bilens verdi, erstatter vi markedsverdien på bilen
+ hele 25 % ekstra erstatning (maks. 100 000 kroner)
hvis ny eller brukt Volvo kjøpes hos en autorisert Volvoforhandler.
Hvis du leaser en bil, og den blir totalskadet, erstatter vi
startleie forholdsmessig nedskrevet ut fra hvor mange
måneder som er igjen av leieavtalen. Det vil si at dersom
du har betalt inn 60 000 kroner i startleie, og bilen din
totalskades etter 12 av 36 måneder, får du tilbakebetalt 40
000 kroner. Ingen begrensning på erstatningssum. Gjelder
kun for privatleiet bil.
Uhellsdekning uten bonustap: Dekker følgende små uhell
uten bonustap og med kun 2 000 kroner i egenandel:
• Feilfylling, stålet eller skadet ladekabel, samt om du
mister, skader eller blir frastjålet bilnøklene.
Care trafikkulykkesforsikring: Sikrer deg rask og profesjonell behandling etter en trafikkulykke. Vi har et nettverk
av private sykehus og spesialister som gir rask tilgang til
privat behandling. Forsikringen omfatter bl.a. operasjon på
privat sykehus, behandling hos kiropraktor, fysioterapeut
og psykolog, etterbehandling og rehabilitering.

Tilleggsforsikring: Leiebil ved skade

Leiebil så lenge bilen er på verksted, forutsatt at skaden
dekkes av forsikringen. Det er ingen tidsbegrensning, og
kunder får leiebil i tilsvarende størrelse inntil stasjonsvogn.
Kan velges på Kasko.

Tilleggsforsikring: Motor, gir og driftsbatteri

Dekker nå også nye komponenter som styringsenheter til
sikkerhetssystemer som airbag, blokkeringsfrie bremser,
antiskrens, radar til blindsonevarsling og adaptiv cruisekontroll, samt komfortsystemer som kontrollpanel for
klimaanlegg og touch-skjerm.
For elbil og hybridbil dekkes skader på høyvoltbatteri,
høyspentkabel, kjølesystem, strømveksler og onboard
batterilader. Tilleggsdekningen må tegnes før 150 000 km
(ingen aldersbegrensning).
Kan velges på Kasko.

Tilleggsforsikring: Tilbakeleveringsforsikring

Skreddersydd tilleggsforsikring for personer som leaser
bil. Dekker utvendige småskader, som riper og oppskrapte
håndtak, uten bonustap når kunden leverer bilen tilbake.
Kunder får inntil 37 500 kroner (inkludert mva) i erstatning.
Det er ingen begrensning i antall småskader som dekkes,
og hver skade dekkes for inntil 5 000 kroner (inkludert
mva). Man trekkes kun for én egenandel på 4 000 kroner.
Kan velges på Kasko ved leasing.

Kan velges på Kasko.
Se vilkår for fullstendig bestemmelser
og unntak. Utgitt april 2020.

Verdifulle kundefordeler
• Inntil 15 % rabatt for If fordelskunder
• 7 % rabatt for Driver Support Package/Intellisafe
PRO pakke
• Maks 10 % bonustap ved skade

• 40 % i startbonus
• Gunstig bonusopptjening for barn som har kjørt foreldrenes
bil skadefritt
• Gunstig avtale for bil nr. 2: Lik bonus som på bil nr. 1

