
Person- och paketbil 

BILÖMS &  
TRAFIKFÖRSÄKRING 

Våra bilförsäkringar skyddar ännu mer 

Mycket kan hända i trafiken. Med vår Bilöms är din bil  
i ännu tryggare händer och du som bilägare har fler valmöjligheter.  

Nu finns det fler tillval att välja på – bland dem maskinskada  
som vi är bland de första i Finland att erbjuda. Även den  

obligatoriska trafikförsäkringen har förnyats.
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Vår Bilöms är en modern fordonsförsäkring 
med många valmöjligheter

Obligatorisk och frivillig försäkring
Din bil behöver två försäkringar för att ge dig maximal 
trygghet om en olycka inträffar. Trafikförsäkringen måste 
du som bilägare ha enligt lag och du kan komplettera 
den med en frivillig bilförsäkring som ger ett skydd för din 
egen bil.

Den obligatoriska trafikförsäkringen
Trafikförsäkringen ersätter personskador på förare, passa-
gerare och på personer som utanför bilen skadas vid en 
olycka, såsom fotgängare och cyklister. Den ersätter även 
skador som du orsakar på någon annans egendom, till 
exempel motpartens bil.

Den ersätter inte skador på din egen bil eller din 
 egendom. 

I vår trafikförsäkring ingår även ett bonusskydd. De kunder 
som har full bonus och ytterligare tre skadefria år behåller 
sin bonus om de orsakar en skada.

Premiegrunder
Premieberäkningen för både trafik-och Bilöms- 
försäkringen har ändrats. Faktorerna vi tar hänsyn till är 
bland annat motoreffekt och vikt, försäkringstagarens och 
fordonets ålder och om du är privat eller företagskund.

Bilöms många valmöjligheter
Vår Bilöms-försäkring har nu ett mer omfattande skydd 
samt fler valmöjligheter för ökad trygghet.

Vårt skydd mot djur har utökats och djurkollisionsförsäk-
ringen ersätter skador på din bil vid sammanstötning med 
alla djur. 

En annan nyhet är parkeringsskydd. Om din parkerade 
bil blir påkörd utan att den skyldiga hör av sig uppskattas 
detta skydd som ersätter skadorna på din bil.

Vi är bland de första i Finland att erbjuda ett nytt tillval, 
maskinskada, som omfattar bland annat växellåda och 
motor. Det kan väljas om bilen är nyare än åtta år och inte 
gått längre än 100 000 km.

Vi erbjuder även ett längre avbrottskydd där du får en 
dagsersättning för de dagar din bil blir oanvändbar på 
grund av en skada som ersätts av försäkringen.

Det här ingår i våra frivilliga fordonsförsäkringar Mest begränsad Begränsad Optimal

Brand

Stöld och skadegörelse valbart

Rättsskydd valbart

Djur –

Bilräddning –

Glas – valbart

Vagnskada – –

Ansvarsskydd utomlands – –

Parkeringsskydd – –

Avbrott – valbart valbart

Finansieringsskydd – – valbart

Maskinskada – – valbart
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