
7 Rättsskydd

7.5 Ombud
För att försäkringen ska gälla måste du anlita ett 
ombud. Ombudet ska vara lämpligt till ärendets 
natur och

1. vara ledamot av Sveriges advokatsamfund 
(advokat) eller jurist anställd hos advokat eller

2. kunna visa att denne någon gång under de tre 
senaste åren förordnats till biträde enligt 
rättshjälpslagen i tvist av liknande beskaffenhet 
och fortfarande är lämplig som sådant biträde, 
eller

3. på annat tillfredsställande sätt kunna visa att 
denne har lämplighet för uppdraget.

I tvist som handläggs utomlands måste du anlita 
ombud som vi godkänner.

Prövning av ombuds lämplighet enligt punkt 2 
och 3 (se ovan) kan på begäran av ombudet, den 
försäkrade eller oss göras av Svensk Försäkring 
enligt ”Instruktion för Svensk Försäkrings prövnings-
förfarande beträffande ombuds lämplighet”. 

Vi, liksom advokat, har rätt att begära prövning i 
Svensk Försäkrings nämnder – Ombudskostnads-
nämnden av advokats arvode och kostnader. Annat 
godkänt ombuds arvode och kostnader kan prövas 
av Svensk Försäkrings nämnder – Nämnden för 
rättsskyddsfrågor.

12 Förar- och passagerarolycksfall

12.2 Vad försäkringen gäller för
• ersättning för personskada som uppkommer i 

följd av trafik med den försäkrade bilen och som 
medför medicinsk invaliditet eller dödsfall

• kristerapi för försäkrad som råkar ut för 
trafikolycka.

Undantag
Försäkringen gäller inte om skadan/trafikolyckan 
uppkommer:
• medan bilen är stulen eller tillgripen.

15 Allmänna villkor 

15.1 Försäkringstiden
Försäkringen gäller från och med den dag som står 
på försäkringsbrevet till och med avtalets förfallo-
dag (står på försäkringsbrevet). Om du tecknar 
försäkringen samma dag som den ska träda i kraft 
gäller den dock inte förrän efter det klockslag du 
tecknar den.

Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen 
automatiskt för ytterligare ett år om inte upp-
sägning har skett från någondera sidan eller vi 
i förväg har kommit överens om något annat. 
Du har alltid rätt att säga upp försäkringen så 
att den upphör på förfallodagen. Har du tecknat 
motsvarande försäkring hos ett annat försäkrings- 
bolag från avtalets förfallodag anses försäkringen 
vara uppsagd. Om försäkringspremien betalas 
under uppsägningstiden anses dock inte 
försäkringen vara uppsagd.

Du kan säga upp försäkringen att upphöra innan 
försäkringstidens slut om försäkringsbehovet har 
upphört t.ex. om du sålt eller skrotat bilen eller om 
någon annan liknande omständighet har inträffat. 
Vi kan också säga upp försäkringen under försäk- 
ringstiden, men bara om det finns speciella skäl. 
Vid de flesta uppsägningar under försäkringstiden 
har du rätt att få tillbaka den del av premien som 
avser tiden efter upphörandet. Del av premie som 
understiger 50 kr återbetalas inte.

Denna villkorsbilaga visar att vi har gjort en rättning av vår skrivning under punkt 7 Rättsskydd, punkt 12 Förar- och passagerarolycksfall och punkt 15 
Allmänna villkor, i försäkringsvillkoret. Nedanstående villkorstext är den korrekta och den som används vid vår skadereglering. Läs även vårt fullständiga villkor 
på volkswagenbilforsakring.se
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Volkswagen Försäkring är en del av If Skadeförsäkring AB (publ). Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102. 
Volkswagen Försäkring är ett samarbete med Volkswagen Finans Sverige AB. Med reservation för eventuella prisändringar. 
Fullständiga försäkringsvillkor finns på volkswagenbilforsakring.se
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