Volvia Forsikring
Postboks 217
1326 Lysaker

Informasjon om forsikringen

Foretaksregisteret
NO 981 290 666
Volvia Kundeservice
Telefon 66 81 84 40

Tre år med Volvias beste forsikring
I samarbeid med Volvo har vi utviklet et nytt og
unikt konsept, som gjør bilforsikring enklere enn
noen gang før. Når du kjøper en Volvo Recharge
hel-elektrisk modell år 2022 eller nyere, får du
Volvias beste forsikring de første tre årene.
Dekningen er skreddersydd til din Volvo, og
skulle et uhell skje får du rask og god
skadebehandling fra oss i Volvia.

Trygghet for deg
Du kan være trygg på at du har en av markedets
beste forsikringer inkludert i 3 år.

Prisvinnende kundeservice
Vi i Volvia er takknemlige og ydmyke over å ha
vunnet pris for beste kundeservice for forsikring
de siste fem årene.

Forsikring med alt du trenger
Vi har tenkt på alle detaljer for deg. I tillegg til
en av markedets beste forsikringer, har vi
inkludert ubegrenset kjørelengde i
forsikringsavtalen. Du er også dekket for ung
fører.

Forsikringsdetaljer
Hvilke skadesituasjoner dekkes av forsikringen:
Ansvar
• Personskade på fører og passasjer
• Skade på personer utenfor kjøretøyet
• Skade påført bygninger og andre gjenstander
• Skade påført andre kjøretøy
Delkasko
• Brannskade
• Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og
lynnedslag
• Smelteskader på elektrisk anlegg etter
kortslutning
• Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av
fastmontert utstyr fra kjøretøyet
• Skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse
med forsøk på tyveri av kjøretøyet
• Glassruteskader - knusing og sprekker - samt
skade på glasstak
• Skader under ferge- eller togtransport (ikke
iland- eller ombordkjøring)
• Veihjelp
• Bagasje inntil kr 40 000
Kasko
• Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt,
kollisjon eller hærverk
• Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig
og ytre hendelse

Leiebil ved skade
• Ubegrenset leiebil
Total Care
• Uhellsdekning uten bonustap
• Parkeringsskader uten bonustap
• Utvidet totalskadedekning
• Utvidet trafikkulykkesforsikring Volvia Care
Viktige begrensninger
Viktige begrensninger som gjelder for
forsikringen er framhevet i oppdaterte vilkår på
https://volvia.no/forsikring
Trafikkforsikringsavgiften
I 2018 ble veiavgiften erstattet med
Trafikkforsikringsavgift (TFA). Vi gjør
oppmerksom på at trafikkforsikringsavgiften vil
faktureres av Volvia i hele forsikringsperioden.
Informasjon
Har du spørsmål om forsikringen eller behov
for mer informasjon, kan du ta kontakt med
Volvia Forsikring. Du finner
kontaktopplysninger på
https://volvia.no/kundeservice/kontakt-oss
Melding om skade:
Melding om skade skal sendes på
https://volvia.no/meld-skade eller ved å
kontakte oss på telefon. Frist for å melde
skade er omgående. Hvis ikke sikrede melder
fra inn 1 år etter han eller hun er kjent med
skaden, kan retten til erstatning bortfalle.

Hva skal du betale ved en eventuell skade?
Skadetype

Egenandel

Ansvarsskader

kr

0

Rutereparasjon

kr

0

Utskiftning av glassrute/glasstak

kr

2 500

Uhellsdekning

kr

2 000

Egenandel på kaskoskader bestemmes etter alder på
forsikringstaker

Fra kr 6 000 til kr 10 000

Les mer om våre egenandeler på volvia.no/forsikring/volvo-recharge

