Förlängd Maskinskadeförsäkring
Med vår tilläggsförsäkring Förlängd Maskinskadeförsäkring får du ett förlängt försäkringsskydd
för eventuella framtida maskinella och elektroniska problem med din Volvo. I halv- och
helförsäkring hos Volvia ingår en maskinskadeförsäkring. När den upphör att gälla har du
möjlighet att köpa till Förlängd Maskinskadeförsäkring. Skyddet gäller då tills dess att bilen är
10 år eller har gått 20 000 mil.

FÖRSÄKRINGSVILLKOR,
Förlängd Maskinskadeförsäkring,
15 November 2020
Försäkringen ger ett förlängt maskinskadeskydd till dess bilen är 10 år eller har gått
20 000 mil på de villkor som anges nedan.
För försäkringen gäller Volvias Försäkringsvillkor Privatägda personbilar (15 Oktober
2021) i tillämpliga delar, se www.volvia.se
med följande tillägg/ändringar.

Vilka kan teckna och vilka
fordon omfattas
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Försäkringen kan tecknas för privatägda Volvo
personbilar som minst har en gällande trafik
och delkaskoförsäkring för samma bil i Volvia.
Bilen får vid nytecknande inte vara 9 år eller
äldre räknat från första registreringsdatum
och inte har gått mer än 17 000 mil.

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller om inte annat framgår av
försäkringsbrevet från och med den dag som
anges på försäkringsbrevet i 12 månader eller
fram till dess bilens mätarställning uppnår
20 000 mil. När bilen blir 10 år räknat från
första registreringsdagen upphör försäkringen
att gälla. I de fall årsförfallodag ännu ej uppnåtts vid bilens 10-årsdag gäller försäkringen
till årsförfallodagen.
Försäkringstagaren ska genast anmäla till
Volvia när bilens mätarställning uppnår
20 000 mil. Försäkringstagaren återfår den
del av erlagd premie som avser tid efter att
försäkringen har upphört att gälla p.g.a att
mätarställningen överstiger 20 000 mil.

Självrisk
Självrisken är 7 500 kronor.
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