
Ändringar i försäkringsvillkoret
Vi har ett fullständigt försäkringsvillkor som gäller 
från mars 2023. Hänvisningar i nedanstående text, 
visar var i vårt fullständiga villkor som du hittar mer 
information. De viktigaste förändringarna är:

Höjd ersättning för fast inredning i lätt lastbil
Ersättning för fast inredning i lätt lastbil såsom 
skåp, lådor, hyllor och hurtsar höjs till 100 000 kr, 
tidigare 50 000 kr. Se 3.1.2 Försäkrad egendom.

Räddning/bärgning
Räddningsförsäkringen gäller inte för sådan ersättning 
som försäkringstagaren har rätt till enligt garanti, 
räddningsabonnemang eller annat avtal. Se 3.2 
Täckningsschema, C Räddning.

Räddning/bärgning vid driftstopp
Om du får driftstopp på grund av bränslebrist eller 
urladdat batteri ersätter försäkringen bärgning till 
närmaste bensin- eller laddstation. Se 3.2 
Täckningsschema, C Räddning.

Maskin- och elektronikförsäkring 10 år
Vi har höjt åldersbegränsningen från 8 år till 10 år 
för maskin- och elektronikförsäkringen. Se 3.2 
Täckningsschema, F, F a) och F b) Maskin och 
elektronik.

Kristerapi i samband med rån/stöld
Ersättning för legitimerad psykolog ersätts med 
max 1 500 kr per behandlingstillfälle och högst 
15 000 kr totalt per försäkrad. Se 5.5 Kristerapi 
i samband med rån/stöld.

Stöld – förändrade självrisker
Vid stöld ur bil eller vid försök till stöld ur bil, ändras 
självrisken till 1 000 kr vid godkänt larm. Tidigare 
var självrisken 0 kr vid fabriksmonterat larm. 

Vid stöld av hela bilen tar vi bort självrisken 0 kr när 
bilen är utrustad med elektronisk startspärr. Om 
bilen har spårsystem är självrisken oförändrat 0 kr. 
Se 6.4 Stöld (privatkund) eller 6.5 Stöld 
(företagskund).

Valbara självrisknivåer för företag
Företag har möjlighet att välja mellan självrisk 
baserad på prisbasbelopp (företagskund) eller fasta 
självrisker (privatkund). Se 6 Självrisk.

Rättsskydd 
Ersättningen för egna utredningskostnader och 
vittnesersättning vid en tvist höjs till 30 000 kr, 
tidigare 20 000 kr. Se 7.7 Högsta ersättning.

Drulleförsäkring höjd ersättning bilnyckel
Nu höjer vi ersättningen för förlorad, stulen eller 
skadad bilnyckel och/eller bilnyckelkort till högst 
6 000 kr, innan avdrag för självrisk 1 200 kr. 
Tidigare var högsta ersättning 5 000 kr. Se 13.3 
Ersättning för förlorad, stulen eller skadad bilnyckel 
och/eller bilnyckelkort.

Ifs kundombudsman
Begäran om prövning hos Kundombudsmannen 
måste senast ha inkommit 12 månader från det att 
du fått del av vårt beslut i ärendet. Tidigare skulle 
prövningen inkomma 6 månader innan vårt beslut 
i ärendet. Se 15 Överklagande.

Prisförändringar
Målet med vår prissättning är att priset ska vara så 
rättvist som möjligt med avseende på den risk vi 
försäkrar. Därför har vi under det gångna året genom- 
fört prisförändringar till följd av omvärldsläge samt 
kostnadsutveckling mellan och inom olika segment.

Personuppgifter
Vi behandlar våra kunders personuppgifter i 
enlighet med tillämplig försäkrings- och dataskydds- 
lagstiftning. Du kan läsa om hur vi behandlar 
personuppgifter på vår hemsida.

Försäkring när bilen är avställd
För att ställa av bilen vänder du dig till 
Transportstyrelsen, www.transportstyrelsen.se. 
Läs mer om avställningsförsäkringens omfattning 
i villkoret. Försäkringen gäller då bilen är uppställd i 
Sverige och inte brukas. När du vill köra bilen igen 
meddelar du Transportstyrelsen. Vi får meddelande 
om ändringen automatiskt och återställer din 
försäkring till samma omfattning som när bilen 
senast var i trafik. Se 6.7 Avställning (privatkund) 
eller 6.8 Avställning (företagskund) samt sidorna 
2 och 3.

Vid skada
Om en skada inträffar ska du så snart som möjligt 
anmäla den till oss. Då får du nästan alltid direkt ett 
slutgiltigt skadebesked. Anmälan gör du enklast via 
vår hemsida eller genom att ringa oss.

Med Försäkringsnyheter vill vi ge dig möjlighet att snabbt och enkelt informera dig om de viktigaste villkorsförändringarna som skett 
sedan försäkringens förra förfallodag. På porschebilforsakring.se hittar du de fullständiga villkoren, mars 2023. Du kan också 
beställa dem genom att ringa kundservice, 0770-110 360.
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Försäkringsmoment Självrisker privatkund

Trafik 0 kr (1 000 kr extra självrisk vid förare yngre än 25 år)

Brand 1 500 kr

Glas 3 100 kr, 200 kr vid lagning

Stöld 1 800 kr
1 000 kr vid larm
0 kr vid spårsök

Maskin och elektronik Personbil och lätt lastbil
10 år eller 15 000 mil
• 0-6 000 mil, 3 000 kr
• 6 001-10 000 mil, 5 000 kr
• 10 001-15 000 mil, 8 000 kr

Övriga märken Personbil och lätt lastbil
10 år eller 12 000 mil
• 0-6 000 mil, 3 000 kr
• 6 001-10 000 mil, 5 000 kr
• 10 001-12 000 mil, 8 000 kr

Feltankning 4 500 kr

Räddning 1 200 kr

Rättsskydd 20 % av kostnaden minst 1 000 kr

Vagnskada 4 valbara alternativ
2 500 kr
4 500 kr
7 000 kr
10 000 kr

(1 000 kr extra självrisk vid förare yngre än 25 år)

Försäkringsmoment Självrisker företagskund

Trafik 10 % av prisbasbeloppet (pbb) (1 000 kr extra självrisk vid förare yngre än 25 år)

Brand 10 % av pbb

Glas 5 % av pbb, 200 kr vid lagning

Stöld 10 % av pbb
1 000 kr vid larm
0 kr vid spårsök

Maskin och elektronik Personbil och lätt lastbil
10 år eller 15 000 mil
• 0-4 000 mil, 10 % av pbb
• 4 001-7 000 mil, 30 % av skadekostnaden  

minst 10 % av pbb
• 7 001-10 000 mil, 40 % av skadekostnaden  

minst 10 % av pbb
• 10 001-15 000 mil, 50 % av skadekostnaden 
 minst 10 % av pbb

Övriga märken Personbil och lätt lastbil
10 år eller 12 000 mil
• 0-4 000 mil, 10 % av pbb
•  4 001-7 000 mil, 30 % av skadekostnaden  

minst 10 % av pbb
• 7 001-10 000 mil, 40 % av skadekostnaden  

minst 10 % av pbb
• 10 001-12 000 mil, 50 % av skadekostnaden  

minst 10 % av pbb

Feltankning 10 % av pbb

Räddning 5 % av pbb

Rättsskydd 20 % av kostnaden minst 10 % av pbb

Vagnskada 10 % av pbb (1 000 kr extra självrisk vid förare yngre än 25 år)


