
Tillägsförsäkring Super

Kan tecknas till halv- eller helförsäkring och omfattar:


Assistans inklusive hyrbil 

Självriskreducering vid brand, stöld, räddning och allrisk


Trafikolycksfall



Halvförsäkring

Om det framgår av ditt försäkringsbrev att


bilen är halvförsäkrad ingår även följande:


Brand - försäkringen gäller för bl.a. brand, blixtnedslag


och explosion


Glas - försäkringen gäller för skada på bilens rutor


(vindruta, sidoruta eller bakruta) 


Stöld - försäkringen gäller vid stöld och tillgrepp


Maskin - gäller för fordon som är max åtta år och som


har gått mindre än 10 000 mil


Allriskförsäkring - högst 30 000 kr


Rättskydd - hjälp med ombudskostnader vid vissa 

tvister


Räddning - ersättning för kostnader om du behöver


bärgning p.g.a. stöld, trafikolycka eller annat driftstopp


Krisförsäkring


Nyckelförlust - högst 5 000 kr


Rengöring av bensintank - högst 10 000 kr 



Trafikförsäkring

Ersätter personskador och skador på


annans egendom upp till 300 miljoner kr




Vad ingår i försäkringen?

Eir Försäkring AB

Kungsgatan 37

111 56 Stockholm, Sverige

info@eirforsakring.se

eirforsakring.se

Produkt: Motorförsäkring

FÖRSÄKRING FÖR PERSONBIL OCH LÄTT LASTBIL
Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Digisure AS (org.nr.: 920 553 435 (Norge))                     

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen kan tecknas med tre olika omfattningar; trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring. Enligt Trafikskadelagen måste alla

bilar som inte är avställda ha en gällande trafikförsäkring. Trafikförsäkringen kan tecknas i kombination med en delkaskoförsäkring

(halvförsäkring) och vagnskadeförsäkring (helförsäkring). Du kan även välja att teckna tillägget “Super”.



Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformationen och i det fullständiga villkoret, som

finns på www.extra.digisure.se. Du kan också få villkoren hemskickade genom att kontakta kundservice.



Här ger vi några exempel på vad försäkringen inte 
omfattar. För mer information, se försäkringsvillkoren.



Försäkringen gäller inte för:

Allriskförsäkringen gäller inte för bil som är äldre än 15 år

Försäkringen gäller inte för låsbyte i samband med stöld 
eller förlust av bilnyckel/bilnyckelkort

Maskinskadeförsäkringen gäller inte för bil som är äldre 
än 8 år eller som har körts mer än 10 000 mil

Försäkringen gäller inte fordon som användas i 
näringsverksamhet, vid yrkesmässig uthyrning eller 
utlåning mot ersättning

Lös egendom som inte är biltillbehör

Ljud-, bild och navigationsutrustning som inte är

fastmonterad och kan användas utanför fordonet

Radarvarnare och laserstörare

Låsbyte i samband med stöld av bilnyckel/kort





Vad ingår inte i försäkringen?

Digisure AS 
Apotekergata 10A

0180 Oslo

contact@digisure.se

digisure.se

Försäkringen förmedlas av Digisure AS. Försäkringsgivare är Eir Försäkring AB

Finns det några begränsninger av vad 
försäkringen täcker?

Nedan följer några av begränsningarna i försäkringen.



Försäkringen täcker inte stöldskada som orsakats


av någon i ditt hushåll.


Försäkringen täcker inte skador i bilens kupé som


är orsakad av djur eller som beror på slitage eller


vanvård. 

Fast monterad ljud- och bildutrustning ersätts med högst 

20 000 kr vid stöld.


Hjul och fälgar ersätts med högst 30 000 kr vid stöld.


Eftermonterad elektronisk utrustning som inte


tillhandahålls av tillverkaren med värde över


20 000 kr


Helförsäkring

Om det framgår av ditt försäkringsbrev att


bilen är helförsäkrad ingår även:


Vagnskada - ersätter skador på din egen bil vid t.ex.


trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse av tredje man eller


annan yttre olyckshändelse




Du kan när som helst, oavsett orsak, säga upp försäkringen till försäkringstidens slut. Du har rätt att säga upp försäkringen i


förtid om ditt försäkringsbehov har upphört.

Hur kan jag säga upp avtalet?

 Försäkringen börjar gälla från och med den dag som anges i försäkringsbrevet. Tecknar du försäkringen samma dag som den


ska börja gälla, gäller den från det klockslag då du tecknade den. Försäkringen gäller året runt. Försäkringstiden är normalt ett


år.


När börjar och slutar försäkringen gälla? 

När du tecknat en ny försäkring ska du betala den senast 14 dagar från det att vi har skickat premiekravet till dig. Vid förnyelse


av försäkringen har du en månad från aviseringsdagen på dig att betala premien. Du kan välja att betala din försäkring helårs-,


halvårs- eller månadsvis. Om premien inte betalas i rätt tid säger vi upp försäkringen


skriftligen att upphöra 14 dagar därefter. Om du betalar inom dessa 14 dagar fortsätter försäkringen att gälla.

När och hur ska jag betala?

• När du tecknar försäkringen så är du skyldig att lämna riktiga och fullständiga uppgifter. Om uppgifterna som ligger till grund för


försäkringen ändras eller är felaktiga måste du anmäla det till oss.


• Du måste ta hand om och köra ditt fordon på ett sådant sätt så att du, så långt som möjligt, undviker att råka ut för en skada. När


bilen lämnas ska den låsas med godkänt stöldskydd.


• Om en skada inträffar ska du anmäla skadan till oss så snart som möjligt.


Vilka är mina skyldigheter?

Försäkringen gäller inom de länder som omfattas av Gröna kort-systemet och vid transport mellan dessa länder.


Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt trafikskadelagen för skada som i följd av trafik med svenskregistrerat fordon


tillfogas en svensk medborgare eller person som har sin hemvist i Sverige.

Var gäller försäkringen?

Eir Försäkring AB

Kungsgatan 37

111 56 Stockholm, Sverige

info@eirforsakring.se

eirforsakring.se

Digisure AS 
Apotekergata 10A

0180 Oslo

contact@digisure.se

digisure.se

Försäkringen förmedlas av Digisure AS. Försäkringsgivare är Eir Försäkring AB


