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Å velge riktig forsikring skal være enkelt. Med Polestar Insurance kan du skreddersy bilforsikringen slik 
at du får den dekningen som passer best for akkurat bilen din. Med markedets eneste merkeforsikring for 
Polestar, er du garantert skadebehandling av høyeste kvalitet. Du vil alltid få tilbud om autoriserte  
merkeverksteder, og vi benytter kun originale deler ved reparasjon.

Vårt hovedprodukt: Kasko 
Med kasko fra Polestar Insurance får du en svært god forsikring, som dekker alt det viktigste som kan 
skje med bilen din. 

Kasko

Utforkjøring, kollisjon og velt: Dekker skade på egen bil, også når det er selvforskyldt.

Veihjelp: Både hjemme og i hele Europa.

Glasskader: Dekker skader på alle bilens vindusruter, samt glasstak 
og takluker av glass. Dersom ruten kan repareres, 
betaler du ingen egenandel. Hvis ruten må byttes, er 
egenandelen på 2 500 kroner.

Bagasje og fastmontert utstyr: Dekker fastmontert tilleggsutstyr og bagasje i bilen for 
inntil 40 000 kroner.

Brann, naturskader, tyveri  
og hærverk:

I tillegg til brann, tyveri og hærverk, dekkes skader 
som følge av flom, storm, skred og jordskjelv.

Bilforsikring fra Polestar Insurance
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Du kan tilpasse kaskoforsikringen din med 3 valgfrie tilleggsforsikringer:

1. Total forsikring 
En tilleggsforsikring som gir en ekstra trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Total inneholder  
følgende dekninger:

Kasko

Totalskadegaranti • Dersom bilen er inntil 3 år og totalskades, får du 
fabrikkny bil av samme merke og modell. 

• Dersom bilen er 3 år eller eldre og totalskades, 
får du 25 % (høyst 100 000 kroner) i tillegg til 
markedsverdien av bilen. 

• Ved leasing: Hvis bilen totalskades, får du 
tilbakebetalt resterende startleie.

Uhellsforsikring Dekker følgende uhell uten bonustap og med 2 000 
kroner i egenandel.
• Bilnøkkelforsikring: Dekker kostnader til ny nøkkel 

dersom du får en skade på bilnøkkelen, om den blir 
frastjålet eller du mister den. 

• Ladekabel til elbil: Dekker kostnader hvis 
ladekabelen blir skadet eller frastjålet. 

Parkeringsskadeforsikring • Står bilen din parkert og noen bulker den uten å 
gi seg til kjenne, dekkes skaden for opptil 20 000 
kroner uten bonustap.  

2. Motor- og driftsbatteriforsikring 
Dekker kostnader til reparasjon av skader på bl.a. motor og batteripakke, inkludert tilhørende elektriske 
styringsenheter. Dekningen gjelder inntil bilen har kjørt 200 000 km. 
• Skreddersydd for elbil og hybrid – dekker bl.a. strømveksler, onboard batterilader, kjølesystem for 

høyvoltbatteri, og koblingsenhet mellom forbrenningsmotor og elektrisk motor.
• Tilpasset moderne biler – dekker blant annet hovedenhet til infotainmentsystem, radar for adaptiv 

cruisekontroll og styreenhet til airbagsystem.

3. Leiebil ved skade 
Med vår tilleggsdekning for leiebil dekker vi leiebil så lenge bilen er på verksted. Ingen tidsbegrensning.

Se fullstendig liste over vilkår på polestarinsurance.no

For mer informasjon, kontakt
oss på 22 50 15 00
eller les mer på
polestarinsurance.no

Polestar Insurance er et 
 samarbeid mellom Polestar 
Automotive Norway AS og   
If Skadeforsikring NUF, 
 Drammensveien 264, 0283 Oslo


