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DOKUMENT MED OPPLYSNINGER OM FORSIKRINGSPRODUKTET
Selskap: CoverMe

Produkt: Personbilforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder henvises det til forsikringsbevis og vilkår.

Hvilken forsikring er dette?
Bilforsikringen dekker skader som den forsikrede bilen påfører andre kjøretøy, personer og bygninger. Du kan velge mellom dekningene
Ansvar, Delkasko og Kasko. Velger du minst Kasko, dekkes også skader på den forsikrede bilen ved kollisjoner, og du kan velge å legge til
Leiebilforsikring, Motor- og girskadeforsikring eller Superforsikring. Forsikringen kan tilpasses etter hvor langt du kjører hvert år, med intervaller fra 5 000 km til ubegrenset kjørelengde.
Du kan lese mer om de forskjellige dekningene på www.coverme.no.

Hva dekker forsikringen?

Hva dekker forsikringen ikke?
Forsikringen dekker ikke

Ansvarforsikring dekker:

Bil som er registrert på firma

Bilansvar og rettshjelp

Bil som er utleid

Fører- og passasjerulykke

Kjøring i ruspåvirket tilstand
Banekjøring (unntak for godkjente kurs, se if.no)

Delkaskoforsikring dekker i tillegg:
Brann-, tyveri-, hærverk- og naturskader

Skader som skyldes trimmet/tunet bil

Bagasje

Kjøring på islagt vann

Glasskader
Veihjelp

Er det noen begrensninger i dekningen?

Kaskoforsikring dekker i tillegg:
Skader på egen bil ved kollisjon eller utforkjøring

Motor- og girskadeforsikring dekker ikke
skader når bilen er kjørt over 200 000 km

Tilleggsdekninger (forutsetter Kaskoforsikring):
Leiebilforsikring:
Leiebil frem til bilen er ferdig reparert

Hvor gjelder forsikringen?
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Forsikringen gjelder i Europa, unntatt Kosovo.

Hvilke forpliktelser har jeg?
Gi oss beskjed hvis du kjører mer enn avtalt kjørelengde, eller hvis bilen skal brukes av fører under 23 år, slik at riktig pris for endret risiko kan beregnes. I forsikringsbeviset fremgår det hvilke opplysninger som er lagt til grunn. Hvis noe ikke er riktig, må du
straks varsle oss.
Sikkerhetsforskrifter er skadeforebyggende og skadebegrensende tiltak du må ta, og denne forsikringen har sikkerhetsforskrifter
som gjelder
–

Brann

–

Tyveri

–

Bruk og vedlikehold av bilen

–

Motor- og girskade

Hvis du ikke overholder dine forpliktelser kan erstatningen bli redusert, helt eller delvis.

Når og hvordan betaler jeg?
Du kan velge om du vil betale forsikringen med faktura, e-faktura eller avtalegiro.
Du kan etablere enten e-faktura eller avtalegiro på Mine sider. Ved etablering kan du selv velge om du vil ha 1, 2, 3, 4 eller 12 betalingsterminer i året.
Hvis du har flere forsikringsavtaler hos oss, må du etablere en betalingsavtale for hver av dem. Skadeforsikringer (for eksempel
reise- eller husforsikring) og personforsikringer (for eksempel livsforsikring eller barneforsikring), vil alltid etableres på hver sin
forsikringsavtale.
Forsikringen må betales innen betalingsfristen som framkommer av betalingsvarselet du får fra oss.

Når starter og slutter forsikringen?
Forsikringen gjelder fra den dagen du selv velger, men tidligst fra den datoen kjøper av bilen godkjenner salgsmeldingen på nett
(vedtaksdato), eller tidspunktet salgsmeldingen på papir registreres i Statens vegvesens motorvognregister. Forsikringen gjelder
for ett år, og blir løpende fornyet hvert år.
Hele forsikringen blir avsluttet automatisk hvis du selger eller avskilter bilen, eller hvis den blir registrert stjålet eller vraket. Vi
avslutter forsikringen fra den datoen som står i meldingen vi får fra Statens vegvesen.
Hvis forsikringen blir flyttet til et annet forsikringsselskap blir den avsluttet med 30 dager oppsigelsestid, eller ved hovedforfall.

Hvordan sier jeg opp forsikringen?
Den lovpålagte ansvarsforsikringen kan du ikke si opp selv, så lenge bilen har skilter og du står registrert som eier hos Statens
vegvesen.
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Dekninger utover Ansvar, så som Delkasko, Kasko og Super, kan du avslutte ved å kontakte oss på telefon, chat eller e-post.

