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Tide Forsikring leverer en av markedets beste bilforsikringer med Bil Premium

Ansvar er obligatorisk, og dekker:

• ansvarsskade på personer og ting

• rettshjelp

Fører og passasjerulykke:

• kr 100.000 v/død

• inntil kr 200.000 v/invaliditet (avhengig av 

invaliditetsgraden)

Delkasko:

• brann

• tyveri

• glassrute

• redning/veihjelp

• ved valgt tilleggsdekning; leiebil inntil15 

dager ved brann/tyveri skade

Kasko:

• dekningene under delkasko, samt;

• skade på eget kjøretøy ved sammenstøt, 

utforkjøring og hærverk
• tømming og rens av drivstofftank inkludert 

ved feilfylling av drivstoff
• leiebil i normal reparasjonstid inntil 15 

dager, ved valgt tilleggsdekning inntil 31 
dager.

• inntil kr 4.000 i egenandelsreduksjon ved 

sammenstøt med dyr

Se vilkår for fullstendig dekningsoversikt

Egenandeler:

• valgfrie egenandeler opp til kr 50.000 

v/kaskoskade
• faste egenandeler på veihjelp, glassrute, 

brann og tyveri

Kjørelengder:

• valgfrie kjørelengder mellom 5.000 km og 

fri kjørelengde

Premium:

• dekningene under kasko, samt;

• leiebil v/kaskoskade i normal 

reparasjonstid inntil 31 dager. Dekker opp 
til størrelse stasjonsvogn 

• inntil kr 2.000 i egenandelsreduksjon ved 

dekningsmessig kasko- og glass skade,
dersom det benyttes verksted som Tide 
Forsikring AS har reparasjonsavtale med

• Utvidet glassdekning for glasstak

• totalskadegaranti

• maskinskade inkludert ved feilfylling av 

drivstoff
• nøkkelforsikring inntil kr 10.000

• startleie leaset motorvogn

Forsikringsgiver er Insr Insurance Group ASA, 
org.nr. 994 288 962.

Forsikringene administreres av 
Tide Forsikring AS org.nr. 991 921 737



ID: 217-6

101 Personbil dekningsoversikt Gyldig fra 01.01.2019

3/3

Ved diskrepans mellom utskriftsversjon og elektronisk versjon, er det den elektroniske versjonen som er gyldig.

Enkel oppstilling av mulige dekninger:

Innhold Ansvar Delkasko Kasko Premium

Ansvar X

Rettshjelp X

Veihjelp i Europa (redning) X X X

Veihjelp Hjemme (redning) X* X* X

Glassrute X X X

Brann X X X

Tyveri X X X

Skade på eget kjøretøy X X

Leiebil inntil 15 dager X** X

Leiebil inntil 31 dager X** X

Maskinskade inkludert feilfylling av drivstoff X

Totalskadegaranti X

Egenandelsreduksjon X

Egenandelsreduksjon i sammenstøt med dyr X X

Startleie leaset motorvogn X

Nøkkelforsikring X

*Gjelder ikke ved flatt batteri/kaldstart problemer

**Tilleggsdekning

Se vilkår for fullstendig dekningsoversikt




