
1

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för privatägd personbil eller lätt lastbil och 
avser endast ditt ekonomiska intresse som försäkringstagare. Det 
innebär att Delkasko- och Vagnskadeomfattningen samt tilläggs-
försäkringar inte gäller om försäkringstagaren och bilens faktiska 
ägare är olika personer. 

Försäkringens giltighetstid
Din försäkring gäller den period som är angiven på försäkrings-
brevet (vanligtvis ett år). Vid periodens slut förnyas försäkringen 
genom att du betalar in premien för den nya perioden. Försäkrin-
gen upphör automatiskt om du säljer bilen. Om du ställer av bilen 
tecknas automatiskt en avställningsförsäkring, förutsatt att du har 
valt minst Halvförsäkring. 

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i de flesta europeiska länder och i ett antal 
länder utanför Europa, tack vare det så kallade Gröna Kort- 
samarbetet. Med det egna landets trafikförsäkring kan motorfor-
don köras fritt mellan medlemsländerna, men i några länder be-
hövs alltså fortfarande ett bevis på att fordonet är trafikförsäkrat, 
det Gröna Kortet.

Premien
Försäkringens pris påverkas av ett antal olika faktorer, som till 
exempel din ålder, hur länge du har haft körkort, körsträckan, var i 
landet du bor och var du parkerar.

Vår bilförsäkring ger ett bra skydd för dig, din bil och dina medtrafikanter. Som medlem i Polisförbundet får 
du dessutom ett utökat skydd på köpet. En medlemsförmån som ger extra trygghet i vardagen, var du än är. 
Försäkringen gäller för personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Du kan välja mellan 
Trafik-, Halv- och Helförsäkring. 

Polisförbundets Bilförsäkring
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Omfattning 
Försäkringen kan tecknas i tre olika nivåer: Trafikförsäkring, Halv-
försäkring och Helförsäkring. Du kan lägga till tilläggsförsäkringar 
om du valt Halv- eller Helförsäkring. I illustrationen ovan visas 
vilka moment som ingår i respektive omfattning. Vid skada på 
bilen tar vi hänsyn till vad den eller utrustningen förlorat i värde på 
grund av ålder, slitage och körsträcka.

Trafik
Trafikförsäkringen ersätter dig och dina passagerare vid en 
trafikolycka. Dessutom ersätts skador (på andra personer, fordon 
eller saker) som du orsakar med bilen. Du får däremot ingen 
ersättning för skador på din egen bil eller egendom. Viss medförd 
egenom som skadas vid en trafikolycka (till exempel kläder och 
värdesaker) kan dock ersättas. Du måste enligt lag ha en trafikför-
säkring från den dag du blir ägare till bilen.

Betalskydd
Om du är fullt arbetsför och tillsvidareanställd omfattas du auto-
matiskt av vårt Betalskydd, som täcker kostnaden för försäkringen 
om du till exempel blir ofrivilligt arbetslös eller arbetsoförmögen. 
Betalskyddet ersätter kostnaden för hela försäkringspremien om 
du skulle bli ofrivilligt arbetslös, läggas in på sjukhus, drabbas av 
arbetsoförmåga eller avlida. Du får inte ersättning för skada som 
inträffar, eller kostnader som uppstår, under kvalificeringstiden 
(30 dagar från försäkringens begynnelsedag avseende arbetso-
förmåga och sjukhusvistelse och 120 dagar avseende ofrivillig 
arbetslöshet).

Egendomsskydd (Delkasko)
Om du har tecknat Halv- eller Helförsäkring ingår försäkringsmo-
menten Brand, Glas, Stöld, Räddning, Maskinskada och Rättsskydd, 
gemensamt kallade ”Delkasko”.

Brand
Det här försäkringsmomentet ersätter skada orsakad av explo-
sion, åska, brand eller kortslutning i kablar och ledningar. Du får 
dock ingen ersättning för skador genom explosion eller brand i 
däck, slangar och ljuddämpare, skador eller följdskador orsakade 
genom korrosion, köld eller väta samt skada på elektrisk motor 
som orsakats av brand eller kortslutning.

Glas
Försäkringsmomentet ersätter vindruta, sidoruta eller bakruta 
som spräckts eller krossats. Du får ingen ersättning för skada på 
glastak eller andra glasdetaljer som till exempel lyktglas.

Stöld
Försäkringsmomentet ersätter stöld eller tillgrepp av bil, stöld av 
biltillbehör och skador på bilen i samband med dessa händelser. 
Du får dock ingen ersättning om någon som har tillgång till bilen 
stjäl eller använder den utan lov, eller om någon som fått lov att 
använda bilen inte lämnar tillbaka den. Du får heller ingen ersätt-
ning för cd-skivor, mp3-spelare samt tillbehör som kan användas 
även utanför bilen. Personliga tillhörigheter som kan ersättas 
genom en hemförsäkring ersätts inte heller.

Räddning
Vid driftstopp, samt om bilen stjäls eller skadas, får du ersättning för 
bärgning till närmaste verkstad som kan reparera fordonet. Du får 
också ersättning för transport till hemorten, för bil och passagerare, 
om bilen stjäls eller föraren skadas och inte kan köra bilen. Du får 
dock ingen ersättning om driftstoppet beror på brist på bränsle. 

Översikt - Bilförsäkring
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I denna villkorssammanfattning ser du vad som ersätts och inte. Exakt vad försäkringen gäller för kan du läsa i det 
fullständiga villkoret som du hittar på allians.com/polisforbundet eller beställer via vår kundservice på 020-40 41 41.
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http://www.allians.com/polisforbundet
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+Maskinskada
För att försäkringsmomentet Maskinskada ska gälla får bilen inte 
ha körts mer än 12 000 mil eller vara äldre än 8 år. Du kan få er-
sättning för skador på motor och styrelektronik samt komponen-
ter som till exempel tänd-, kyl-, broms-, och bränslesystem samt 
airbag och generator. Du får inte ersättning för skador på ljud-
dämpare, avgasrör och bränseltank. Du får heller inte ersättning 
för skador som beror på slitage, fabrikations- eller materialfel. 

Rättsskydd
Försäkringsmomentet ersätter advokat- och ombudskostnader 
vid tvist som uppstår vid till exempel trafikolycka, köp, försälj-
ning eller reparation av din bil. Om du förlorar tvisten ersätter vi 
även motpartens kostnader. Tvisten ska kunna prövas av allmän 
domstol. Vi ersätter inte tvister under ett halvt prisbasbelopp 
(småmål) eller grupptalan. 

Vagnskada
Försäkringsmomentet ingår i Helförsäkring och ersätter skador på 
bilen genom trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olycks-
händelse. Du kan inte få ersättning för skada genom fukt, väta, 
köld, rost eller frätning.

Allrisk bil
Försäkringen ingår i Polisförbundets Bilförsäkring om du väljer 
Halv- eller Helförsäkring. Du kan få ersättning för skador som 
orsakats av plöstlig och oförutsedd händelse som din vanliga bil-
försäkring inte ersätter, till exempel om du spiller färg i baksätet, 
tankar fel typ av bränsle elller skadar inredningen vid lastning. 
Högsta ersättningsbelopp är 30 000 kr. Du får också ersättning 
med upp till 3 000 kr vid skada som uppkommit genom skadegö-
relse av okänd person och som är ersättningsbar enligt momentet 
Vagnskada. 

Djurkollision
Försäkringen ingår i Polisförbundets Bilförsäkring om du väljer 
Halv- eller Helförsäkring. Försäkringen sänker självrisken med  
3 000 kr för skador som uppkommer om du krockar med ett djur. 
För att få ersättning måste skadan vara ersättningsbar genom 
Vagnskademomentet (även om du inte har tecknat Vagnskada).

Tilläggsförsäkringar
Vill du ytterligare anpassa och utöka skyddet i din  
försäkring kan du lägga till en eller flera av följande  
tillläggsförsäkringar. 

Assistans
Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller 
helförsäkrad bil. Assistans ger dig hjälp inom en timme om du 
drabbas av driftstopp och gör att du slipper betala självrisken vid 
bärgning. Om driftstoppet varar mer än ett dygn får du hyrbilser-
sättning i upp till tre dygn. Du kan nyttja försäkringen upp till tre 
gånger per försäkringsår. 

Hyrbil
Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller 
helförsäkrad bil. Du kan få ersättning för kostnader för hyrbil vid 
skada på bilen som är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoret. 
Ersättning lämnas med 75 % av dygns- och kilometerkostnaden i 
upp till 45 dagar. Du kan avstå från att hyra bil och får då istället 
100 kr per dag. 

Parkeringsskada
Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller 
helförsäkrad bil. Försäkringen ersätter den självrisk som tas ut av 
Trafikförsäkringsföreningen då din bil skadats av okänt trafikför-
säkringspliktigt fordon. Du kan nyttja försäkringen upp till tre 
gånger per försäkringsår. 

Trafikolycksfall
Försäkringen kan tecknas som en tilläggsförsäkring till halv- eller  
helförsäkrad bil. Du kan få ersättning vid trafikolycka utöver 
det som ersätts genom trafikförsäkringen. Medicinsk invaliditet 
ersätts med upp till 500 000 kr och du får även ersättning för 
kostnader vid sjukhusvistelse och sjukskrivning.
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Egendom       Maxersättning
Fast monterad ljud- och bildutrustning (ej fabriksmonterad)  20 000 kr
Fast monterad ljud- och bildutrustning (fabriksmonterad)  Ingen begränsning
Hjul och fälgar       30 000 kr 
Rättsskydd       250 000 kr

Ersättningsbelopp
Ersättningen för viss typ av egendom är begränsad. Nedan följer en sammanfattning av begränsningarna.

Självrisker 
Självrisken är den del av skadekostnaden som du betalar själv. Den framgår av försäkringsbrevet och villkoret. Du kan välja mellan olika 
nivåer på självrisken, en högre självrisk ger en lägre försäkringspremie och vice versa. Om du råkar ut för en skada som drabbar flera 
försäkringar hos oss betalar du bara en självrisk - den högsta. För vissa skadehändelser gäller en särskild självrisk. Dessa anges i det 
fullständiga villkoret eller i listan nedan.

Skadeorsak       Självrisk
Glasskada (byte av glasruta)     1 500 kr
Glasskada (reparation av glasruta)     200 kr
Rättsskydd       20 % av kostnaden, lägst 1 500 kr 
Allrisk bil        0 kr (uppsåtlig skadegörelse), 1 500 kr (plötslig  
        och oförutsedd händelse)
Assistans        0 kr
Hyrbil        25 % av dygns- och kilometerkostnaden
Parkeringsskada       0 kr
Trafikolycksfall       0 kr
Djurkollision       0 kr om du valt en självrisk på max 3 000 kr för   
        momentet Vagnskada.

Skada orsakad av förare under 25 år, om det står angivet på                                                                    
försäkringsbrevet att du fått rabatt för att ingen under 25 kör bilen. 10 % av pbb på Trafikförsäkringen
Skada då förare saknar körkort, kört rattfull eller orsakat skadan  
genom uppsåt eller grov vårdslöshet      10 % av pbb på Trafikförsäkringen
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Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med regleringen av din skada eller hanter-
ingen av ditt ärende kan du få detta prövat av nedanstående 
nämnder och funktioner.
Vardia klagomålsansvarig (andra ärenden än skador): 
Vardia Försäkring, Klagomålsansvarig, Box 38, 971 02 Luleå
E-post: klagomal@vardia.se
Vardia överprövningsnämnd för skador: 
Vardia Försäkring, Överprövningsnämnden, Box 38, 971 02 Luleå
E-post: skador@vardia.se
Allmänna reklamationsnämnden (ARN): 
Box 174, 101 23  Stockholm
Telefon: 08-508 860 00, arn.se
Konsumenternas försäkringsbyrå: 
Box 24215, 104 51 Stockholm
Telefon: 0200-22 58 00, konsumenternas.se

Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är Vardia Insurance Group ASA, org.nr. 994 
288 962. Styrelsens säte – Oslo, Norge, vardia.com

020-40 41 41 
Öppet mån-tor 8-21, fre 8-17, lör 10-14

Skadejour: 08-50 11 21 50
Öppet alla dagar, dygnet runt 
 
Vardia Försäkring, Box 38, 971 02 Luleå
allians.com/polisforbundet

Kontakta oss

Försäkringen är framtagen i samarbete med Allians Försäkringsmäklare och Polisförbundet. Detta dokument är 
endast en sammanfattning av dina försäkringsvillkor. Fullständiga villkor kan du beställa av kundservice eller ladda 
ner på allians.com/polisforbundet

http://www.allians.com/polisforbundet
http://www.allians.com/polisforbundet

