
 Vad ingår i försäkringen?

Ur Bilömsförsäkringen ersätts skador på ditt eget fordon eller dess 
utrustning till högst gängse värde.

Försäkringen omfattar de försäkringsskydd i förteckningen nedan 
som är tillgängliga och har valts för försäkrat fordon.  

 Brand - ersätter brandskador på ditt fordon.

 Stöld, rån och skadegörelse – ersätter skada till följd av stöld, 
försök till stöld och olovligt brukande av det försäkrade fordonet 
samt skador som uppstått genom uppsåtlig skadegörelse på 
fordonet.

 Djurkollision – ersätter skador som uppstår vid direkt samman-
stötning med vilda djur.

 Vagnskada – ersätter skador på det försäkrade fordonet till följd 
av till exempel kollision, avkörning eller vältning.

 Glas – ersätter skador på fordonets vind-, sido- eller bakruta.

 Maskinskada för person- och paketbilar i privat bruk – ersätter 
skador på till exempel motor, styrelektronik, transmission och 
system för kraftöverföring.

 Avbrott – ersätter förlorade bruksdagar av fordonet under  
reparationstiden för ur försäkringen ersättningsbar skada.

 Ansvarsskydd utomlands – gäller i länder anslutna till gröna 
kort-systemet utanför EES och ersätter person- och sakskada 
som drabbar utomstående samt personskada som drabbar  
passagerare i det försäkrade fordonet. Maximiersättningen  
framgår i försäkringsbrevet.

 Finansieringsskydd – ersätter till exempel skulden på ditt fordon 
till finansiär om skadan enligt Bilömsvillkoren inte ersätts.

 Bilräddning – ersätter skäliga kostnader för bärgning och 
transport av det försäkrade fordonet samt resa för förare och 
passagerare vilken blivit nödvändig genom viss händelse,  
exempelvis köroduglighet p.g.a. driftstopp eller skada under  
färd med fordonet.

 Parkeringsskydd för person- och paketbilar i privat bruk –  
ersätter skada på parkerad och försäkrad bil där skadevållande 
fordon inte kunnat identifieras. 

 Rättsskydd – ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och 
rättegångskostnader i vissa tvister/tvistemål och brottmål som 
ansluter till det försäkrade fordonet om Du inte kan få ersättning 
av motparten eller annan. Maximal ersättning 10 000 euro.

 Bedrägeriförsäkring – ersättning utbetalas vid förlust av försäkrat 
fordon genom bedrägeri, förskingring eller annat i strafflagen 
avsett förmögenhetsbrott om fordonet hyrts ut utan förare och 
inte återlämnats inom avtalad tid och det förflutit 30 dygn sedan 
brottet polisanmäldes.

 Var gäller försäkringen?

• Om inte annat anges gäller försäkringen i och vid transport  
mellan, alla europeiska länder samt de länder utanför Europa 
som är anslutna till det s.k. gröna kortsystemet, undantaget 
den del av Ryssland som ligger utanför Europa. Från och med 
1.6.2023 gäller inte försäkringen i Ryssland och Vitryssland.

• För fordon och motorarbetsredskap som används inom jord- 
och skogsbruk samt entreprenad- och anläggningsarbeten 
såsom traktorer, grävmaskin, skotare etc. gäller försäkringen 
i Norden, och vid transport mellan de nordiska länderna. Om 
fordonet är uthyrt eller utlånat gäller dock försäkringen endast 
på Åland, i Finland och i Sverige.

• Bilräddningsskyddet i Begränsad Bilöms gäller endast i Finland, 
Norge, Sverige och Danmark samt under transport mellan dessa 
länder.

 Vad ingår inte i försäkringen?

Bilömsförsäkringen omfattar exempelvis inte följande:

  Mobiltelefoner, datorer och surfplattor

 Special, eller annan dekorationslack, tejpning eller foliering

 Utrustning som strider mot/har installerats i strid med lag, för-
ordning, myndighetsbestämmelser eller säkerhetsföreskrifter

  Finns det begränsningar  
 av vad försäkringen täcker? 

 Skada som beror på tillverkningsfel, slitage eller bristfälligt  
underhåll

 Skada på eget fordon som framkallats av grov oaktsamhet eller 
om bruk av alkohol eller narkotika bidragit till skadan, kan  
medföra att ersättningen nedsätts eller avslås

 Skada som försäkringstagaren eller annan som kan likställas med 
den försäkrade orsakat uppsåtligt

 Skada som orsakats av insekter eller skadedjur

 Skada till följd av vatten, till exempel att fordonet sjunkit genom 
isen eller körts på väg täckt av vatten

 Skada som inträffar under tävling eller träning inför tävling,  
hastighetskörning eller körning på vägsträcka avstängd för 
allmän trafik

 Skada som leverantör eller annan är ansvarig för på grund av lag, 
garanti eller liknande åtagande

Produktfaktablad för försäkringsprodukten 

Bilömsförsäkring
 

Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Bilömsförsäkringen är en frivillig försäkring som ersätter skador på ditt eget fordon. Du kan välja Bilömsförsäkringens omfattning från de 
alternativ som Ömsen erbjuder.

Försäkringsgivare:  
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 
Mariehamn, Åland 
FO nummer 0145082-0 
Webb: omsen.ax
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Vilka är mina skyldigheter?

•  När avtalet ingås ska du ange korrekta uppgifter om fordonet 
som ska försäkras och om dess användning samt om fordonets 
ägare och innehavare.

• Meddela oss förändringar som medför en väsentlig ökning av 
skaderisken.

• Iaktta försäkringens säkerhetsföreskrifter.

• Utan dröjsmål meddela eventuella felaktiga och bristfälliga upp-
gifter som du upptäckt i försäkringsbrevet.

• Vid ersättningsansökan ska du bistå oss i den utsträckning som 
krävs för att utredningen av vårt ansvar ska kunna ske.

 När och hur ska jag betala? 

• Premien skall betalas senast på förfallodagen.

• Premien kan betalas i en eller flera rater beroende på vad vi har 
kommit överens om.

 När börjar och slutar försäkringen gälla? 

• Försäkringen börjar gälla den dag då du godtagit försäkrings-
bolagets anbud, om ingen annan tidpunkt har avtalats. Om inget 
annat avtalats gäller försäkringen tills vidare.

• Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren skriftligen 
säger upp försäkringen.

• Försäkringsbolaget har rätten att i vissa situationer säga upp för-
säkringsskyddet till exempel om försäkringspremien inte betalas.

• Försäkringen upphör om det försäkrade fordonet övergår till 
annan ny ägare om denne är någon annan än försäkringstagaren 
själv eller hens dödsbo.

 Hur kan jag säga upp avtalet?

• Du kan när som helst säga upp försäkringen. Anmälan om 
uppsägningen måste ske skriftligen till försäkringsbolaget eller 
genom Mina sidor. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.
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