Försäkringsnyheter

oktober 2016

Med Försäkringsnyheter vill vi ge dig möjlighet att snabbt och enkelt informera dig om de viktigaste
villkorsförändringarna som skett sedan din förra förfallodag. På vår hemsida, www.kiabilforsakring.se, hittar du
de fullständiga villkoren. Du kan också beställa dem genom att ringa kundservice, 08-541 705 36.

ÄNDRINGAR I FÖRSÄKRINGSVILLKORET

Bonussänkning

Vi har ett nytt försäkringsvillkor från 1 december

Varje bonuspåverkande skada som leder till utbetal-

2015. Förändringar sedan september 2014 är

ning från försäkringen medför att den fordonsbonus

markerade i det fullständiga villkoret med ett streck i

som gällde när skadan hände sänks med tre klasser

högerkanten. Hänvisningar i nedanstående text, visar

från nästkommande huvudförfallodag. Sänkningen

var i vårt fullständiga villkor som du hittar mer

påverkar hela försäkringen, trafik, delkasko och vagn.

information. De viktigaste förändringarna är:

Vissa skadetyper är undantagna för bonusförlust.

Nytt bonussystem
Från och med den 4 oktober 2016 så har vi infört ett
nytt bonussystem, fordonsbonus. Det nya

Du kan läsa mer om fordonsbonus i pdf filen som heter
”Villkorsbilaga till gällande villkor” som du hittar på
våra hemsidor.

bonussystemet gäller från din huvudförfallodag.

När din vagnskadegaranti löper ut

Fordonsbonus innebär att du får rabatt på

Som extra service lägger vi nu på vagnskadeförsäkring

försäkringen beroende på hur många år du har varit

när din vagnskadegaranti löper ut för att se till att du

skadefri precis som vårt tidigare bonussystem.

har samma skydd som tidigare. Se sid 2 Några ord om

Fordonsbonus
De nya klasserna är 0, 1, 2, 3 där bonusklass 3 ger
högst rabatt. Tidigare gav bonusklass 9 högst rabatt
vilket motsvarar den nya bonusklassen 3.

din försäkring.
För dig som har vagnskadegaranti som löper ut
innan din försäkrings huvudförfallodag sker inte detta
per automatik. Du måste själv kontakta oss för att
komplettera din försäkring med vagnskadeförsäkring.

KGN-161004 INHOUSE

Se ditt vagnskadegarantibevis för att veta när din
vagnskadegaranti löper ut.

Krav på spårsändare vid stöld av
vissa bilmodeller

Drulleförsäkring – ersättning för
skadad nyckel

För vissa stöldutsatta modeller har vi krav på att du

Nu ersätter vi även skadad nyckel om du har

har spårsändare med koppling till larmcentral

tilläggsförsäkringen Drulleförsäkring (allrisk för bil).

installerad i bilen för att stöldförsäkringen ska gälla.

Tidigare ersatte vi den enbart om nyckeln blev stulen

Du kan se på ditt försäkringsbrev om din bil omfattas

eller förlorad. Se 13.1 och 13.3.

av detta krav. Se 3.1 Försäkrad egendom, punkt 4.

Förlängd maskin för dig som idag har
max 10 000 mil
Om du har en försäkring tecknad före 1 december
2011 har du ett villkor där Maskin- och elektronikförsäkringen gäller för bil yngre än 8 år eller max
10 000 mil. Från 1 december 2015 får du ett förbättrat
villkor och Maskin- och elektronikförsäkringen gäller
då för bil yngre än 8 år eller max 12 000 mil. Se

PRISFÖRÄNDRINGAR
Då vår målsättning med prissättningen av våra
produkter, är att priset ska vara så rättvist som möjligt
beroende på den risk vi försäkrar, har vi under det
gångna året genomfört mindre generella
prisförändringar till följd av högre reservdelspriser och
ökade verkstadskostnader.

Täckningsschemat 3.2.2 F Maskin och elektronik.

FÖRSÄKRING NÄR BILEN ÄR AVSTÄLLD

Nu ingår fler maskinkomponenter

styrelsen, www.transportstyrelsen.se. Läs mer om

Maskinkomponenter för hybrid, gas- och elbil ingår nu
i Maskin- och elektronikförsäkringen. Läs mer i
fullständigt villkor för att bilda dig en uppfattning om
samtliga komponenter. Se Täckningsschemat 3.2. F
Maskin och elektronik, 3.2 F a) samt 3.2 F b).

För att ställa av bilen vänder du dig till TransportAvställningsförsäkringens omfattning i villkoret.
Försäkringen gäller då bilen är uppställd i Sverige och
inte brukas. När du vill köra bilen igen meddelar du
Transportstyrelsen. Vi får meddelande om ändringen
automatiskt och återställer din försäkring till samma

Vid utebliven service

omfattning som när bilen senast var i trafik. Sidorna

Om du inte har utfört service på din bil enligt

2 och 3 samt punkt 6.6.

tillverkarens anvisningar kan ersättningen begränsas
eller utebli. Se 3.1 Försäkrad egendom, punkt 5.

Försäkringen gäller inte vid uthyrning
Bilen får inte användas för yrkesmässig uthyrning
eller vid uthyrning mot betalning. Den gäller inte
heller för budbilsverksamhet. Se sid 3 Viktiga
begränsningar och 4.1.4 Allmänna begränsningar.

STÄMMER UPPGIFTERNA?
Det kan då och då vara bra att fundera på om du
använder din bil på samma sätt som tidigare eller om
omständigheterna har förändrats. Om du kör mer
eller mindre är det dags att ändra på den körsträcka
som du angivit.
Har du vagnskadeförsäkring finns det möjlighet att

Förändring av Mervärde vid totalskada och

välja mellan tre olika självrisker: 2 000 kr, 4 000 kr

Nu ersätter vi hela din självrisk på vagnskadeförsäkring

eller 6 000 kr. Valet av självrisk påverkar priset på din

eller vagnskadegaranti , som handläggs av oss, vid

försäkring.

kollision utomlands med känt utländskt fordon.

Om ingen yngre än 25 år kommer att köra din bil får

Tidigare var ersättningen begränsad till max 6 000 kr.

du rabatt på din försäkring. Du har också möjlighet

Detta gäller om du har tilläggsförsäkringen Stor

att välja olika tilläggsförsäkringar som förbättrar ditt

Bilextra. Se 9.5 Ingen självrisk i vagnskadeförsäkring

skydd. Ring oss eller läs mer på vår hemsida.

eller vagnskadegaranti vid kollision med känt
utländskt fordon vid resa utanför Sverige.

VID SKADA
Om en skada inträffar ska du så snart som möjligt
anmäla den till oss. Då får du nästan alltid direkt ett
slutgiltigt skadebesked. Anmälan gör du enklast via
vår hemsida eller genom att ringa oss.

ÖPPETTIDER
För att ge dig bästa möjliga service har vi öppet även
på helgerna. Du når oss lördagar och söndagar 10-18.
Våra öppettider på vardagar är 8-21.
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