
+ Hyrbil
Om ni råkar ut för en ersättningsbar skada har ni rätt till hyrbil under tiden er egna bil är  
på reparation. 

+ Olyckshändelse i kupé
Ersätter skador upp till 50 000 kr för plötsliga och oförutsedda olyckshändelser i bilens kupé.

+ Sänkt självrisk vid skadegörelse
Vid avsiktlig skadegörelse betalar ni endast 1 000 kr i vagnskadesjälvrisk.

Se fullständiga villkor på nästa sida.

För många företag är bilen ett viktigt redskap i jobbet och ett ovälkommet stopp kan bromsa  
upp verksamheten. Vårt Pluspaket ger en extra trygghet om ni skulle få en skada på bilen.  
Paketet innehåller hyrbil, ersättning för olyckshändelse i kupé samt sänkt självrisk vid 
skadegörelse av tredje man.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA OSS PÅ 031-345 67 10 ELLER LÄS MER PÅ VOLVIA.SE

Pluspaket
Företagsägd personbil
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Hyrbil

Försäkringen gäller för

• Ersättning med 75 % av den sammanlagda dygns- och 
kilometerkostnaden, ej drivmedel, om bilen inte kan användas 
p.g.a. skada som är ersättningsbar enligt villkoren.

• Ersättning lämnas under den tid det tar att reparera den 
skadade bilen, dock max 60 dagar. 

• Ersättning med standardutrustad bil som storleksmässigt 
motsvarar den försäkrade bilen. Hyrbilsersättning ges 
p.g.a. inträffad vagnskada trots att vagnskadeförsäkring 
saknas eller att bilen gått för långt eller är för gammal för att 
maskinskadeförsäkringen ska gälla. 

• Istället för hyrbilsersättning kan kontant ersättning lämnas med 
200 kr per dag. 

• Om storleksmässigt likvärdig bil inte finns att tillgå kan Volvia 
inte göras ansvarig. 

• Om bilen inte repareras lämnas ersättning för den tid som kan 
anses rimlig för att skaffa en likvärdig bil, i regel 14 dagar från 
den dag vi lämnade förslag till uppgörelse.

Försäkringen gäller inte för

• Merkostnad som uppkommit genom att Volvias anvisningar  
inte följts. 

• Den tid försäkringstagaren väntar på reparation om fordonet  
går att köra på ett trafiksäkert sätt. 

• Drivmedel. 

• Tid som orsakats genom dröjsmål eller underlåtenhet från 
försäkringstagarens sida. 

• I den del stillestånds-/avbrottsersättning utgår från trafik-  
eller vagnskadeförsäkring/-garanti. 

• Om bilen vid skadetillfället var avställt eller belagt med 
körförbud. 

• Kostnad för självriskreducering. 

 

Aktsamhetskrav 

Bilen ska vara hyrd hos biluthyrningsföretag anvisat av Volvia  
eller, vid resa utanför Sverige, av SOS International.

Sänkt självrisk vid skadegörelse 

Försäkringen gäller för 

Ersättning med den del av grundsjälvrisken på 
vagnskadeförsäkring/-garanti som överstiger 1 000 kr  
vid uppsåtlig skadegörelse av tredje man. Saknas 
vagnskadeförsäkring/-garanti ersätts skadekostnaden med  
maximalt 2 000 kr. Vid skadegörelse krävs polisanmälan.

Olyckshändelse i kupé

Försäkringen gäller för

Plötslig och oförutsedd olyckshändelse i bilens kupé.  
Högsta ersättningsbelopp vid skada är 50 000 kr innan  
avdrag för självrisk. Försäkringen gäller för personbil som är  
högst 8 år gammal räknat från första registreringsdagen.  
Saknas vagnskadeförsäkring/-garanti ersätts skadekostnaden  
med maximalt 1 500 kr. 

Försäkringen gäller inte för

• Skador orsakade av djur. 

• Skador på avtagbart eller hopfällbart tak och allt  
som tillhör detsamma. 

• Skador på komponenter enligt Volvias Maskinskadeförsäkring. 

• Skador som omfattas av Brand- och Stöldskadeförsäkringen.

Självrisk

1 500 kr. 

Pluspaket för personbil (fordonsklass 01). Pluspaket innehåller Hyrbil, Sänkt självrisk vid skadegörelse 
och Olyckshändelse i kupé. För att kunna teckna Pluspaket krävs minst halvförsäkring (trafik- och 
delkaskoförsäkring) i Volvia. 

Villkor Pluspaket
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