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Detta är endast en kortfattad beskrivning av försäkringen. Vänligen ta även del av förköpsinformation och fullständiga villkor 
med begränsningar och undantag, på: www.okq8.se/hem-forsakring/backup-tillaggsforsakring/om-backup-bil/  

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Detta är en tilläggsförsäkring för Personbil och Lätt lastbil, som bl.a. ger ersättning för den självrisk som uppstår vid reglering 
av en skada på det försäkrade fordonet.  

   Vad ingår i försäkringen? 

 Självriskersättning, upp till 3 000 kr   
Försäkringen ersätter den självrisk du får betala 
på din hem- eller fordonsförsäkring till följd av 
ersättningsbar skada på ditt försäkrade fordon. 
Max 2 skador per försäkringsperiod.  

 Feltankning, upp till 3 000 kr   
Försäkringen ersätter kostnader för bärgning till 
verkstad, samt rengöring och tömning av 
tanken. Max 2 skador per försäkringsperiod. 

 Hyrbil eller Avbrottsersättning   
Om du inte kan använda ditt fordon på grund av 
stöld eller ett plötsligt och oförutsett driftstopp, 
ersätter försäkringen 75 % av hyrbilskostnaden, 
eller 150 kr per dag om du inte tar ut en hyrbil, 
under den tid fordonet repareras på verkstad, 
upptill 60 dagar. Max 2 skador per 
försäkringsperiod. 

  Vad ingår inte i försäkringen? 

 skada som skett före eller efter försäkrings-
perioden  

 skada på fordon som vid skadetillfället var 
belagt med körförbud 

 om fordonets förare saknade giltigt körkort 
vid skadetillfället 

 skada som skett under tävling med fordonet 
eller under träning inför sådan tävling 

 skada som skett under eller i samband med 
en kriminell och/eller straffbar handling 

 kostnader för följdskador  
  
 Finns det några begränsningar av vad 

försäkringen täcker? 

! Försäkringen gäller endast för privatägd 
svenskregistrerad personbil eller lätt lastbil.  

     
 Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller i hela världen. 

  
 Vilka är mina skyldigheter? 

− Det åligger dig som försäkringstagare att meddela OKQ8 om du skrotar eller säljer fordonet, försäkringen 
sägs inte upp automatiskt.  

− När du anmäler en skada måste du lämna så riktiga och fullständiga uppgifter som möjligt och tillse att 
AIG får ta del av de handlingar som är av betydelse för rätten till ersättning. 

  
 När och hur ska jag betala? 

Premien debiteras av OKQ8 via överenskommen betalningsmetod. 
   
 När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla så snart din ansökan administrerats av OKQ8:s kundservice. Datum för när din 
försäkring börjar gälla samt datum för försäkringsperiod framgår av ditt försäkringsbrev. Om försäkringen inte 
sagts upp förlängs den automatiskt med ett år i taget. 

  
 Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan när som helst säga upp försäkringen genom att kontakta OKQ8s kundservice på telefon: 020-65 65 65. 
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