
FOR PRIVATKUNDER

TOYOTA FORSIKRING



Toyota Financial Services er Toyota sitt eget finansieringsselskap.  
Vi gir privatpersoner og bedrifter mulighet til enkelt å finansiere både nye 
og brukte biler, og i samarbeid med Gjensidige har vi utarbeidet vår skredder-
sydde Toyota Forsikring. Vårt mål er at du skal få et trygt og fornøyelig bilhold, 
ved å tilby personlig service og de beste løsningene til deg og din Toyota.

TOYOTA FINANCIAL SERVICES
VELKOMMEN

Toyota Forsikring - det naturlige og trygge valget for deg og din Toyota!

Selv ikke med vår anerkjente kvalitet og driftssikkerhet i ryggen,  
kan vi i Toyota planlegge for ytre påvirkning. Dersom du skulle være uheldig 
ønsker vi imidlertid at du fra dag én skal være sikret Toyotas høye standarder.

Vår Toyota Forsikring gjør nettopp det - enten du kjøper ny eller brukt bil. 
Vi tilbyr også svært gunstige betingelser uavhengig av ønsket dekningsnivå, 
og det er derfor god grunn til å velge oss som din forsikringspartner.

For at bilen din skal opprettholde sin kvalitet og verdi vil vi alltid anbefale at  
et autorisert Toyotaverksted tar hånd om den, slik at du i tillegg er sikret 
teknisk spisskompetanse og bruk av våre originale kvalitetsdeler.

Denne brosjyren tar for seg alt du trenger å vite om vår Toyota Forsikring 
- et samarbeid med Gjensidige.
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På de neste sidene kan du lese mer om våre gode dekninger,  
gunstige betingelser, og andre fordeler du får som kunde hos oss.

For full oversikt over dekninger, og detaljert informasjon om egenandeler og vilkår, vennligst se side 18 og 19.

Uansett hvilken forsikring du skulle velge ønsker vi å gi deg den første måneden 
uten kostnad som takk for at du velger å kjøre trygt sammen med oss. *

KOSTNADSFRI OPPSTARTSMÅNED

* Den første måneden vil vi kun videreformidle trafikkforsikringsavgiften på vegne av staten. Du står uansett helt fritt til å bytte selskap 
innenfor den første måneden, før den fornyes for 12 måneder. Etter oppstartsmåneden kan du si opp med 1 måneds varsel.



TOYOTA FORSIKRINGER 
TILPASSET ETHVERT BEHOV

Ansvar dekker ingen skader på egen bil, og er derfor vår enkleste bilforsikring. Dette er forsikringen for deg som kun har 
behov for det lovpålagte kravet til forsikringsdekning ved skade på personer og eiendeler. Dekningen gjelder også for deg 
som fører, og dine passasjerer. Vi inkluderer også rettshjelp når du velger å forsikre din bil hos oss.

ANSVAR

M
IN

IM
U

M

Vår enkleste bilforsikring

I tillegg til det du får dekket av vår grunnleggende ansvarsforsikring, dekker denne forsikringen også glasskade, brann, 
tyveri, ladekabel, utstyr og løsøre. Vi inkluderer også veihjelp, men kollisjonsskader må du dekke selv. Denne forsikringen er 
derfor et rimeligere alternativ til Kasko, og anbefales kun til biler med en lavere verdi.

DELKASKO

G
O

D

Det mest prisgunstige alternativet for eldre biler

Kasko er en god forsikring som passer for de aller fleste. Forsikringen dekker det meste av skader som kan oppstå på egen 
bil, i tillegg til alt som dekkes av Ansvar og Delkasko. Du får også ekstra fordeler i form av blant annet leiebil ved skade, 
egenandelsfordel, nøkkelforsikring, reparasjons- og totalskadegaranti med mer.

KASKO

BE
D

RE

Det meste for de fleste

Kasko Pluss er vår beste og mest komplette bilforsikring. Dette er forsikringen for deg som har en bil som er inntil 9 år, og 
som ønsker ekstra trygghet. Du får selvsagt alle dekninger og fordeler vår kaskoforsikring gir, men du får også leiebil i hele 
reparasjonstiden og flere utvidede fordeler og dekninger - ikke minst ved totalskade. I tillegg dekkes skade på parkert bil 
uten bonustap, gjenstående startleie ved PrivatLeie, og maskinskade - inkludert elbil- og hybridbatteri - i inntil 10 år. 
Senk skuldrene dine i vissheten om at dersom uhellet skulle være ute har du hjelpen du trenger i nærmest enhver situasjon.

KASKO PLUSS

BE
ST

Når kun det beste er godt nok
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ANSVAR OG ULYKKE
VI HJELPER ALLE PARTER NÅR DU ER UHELDIG

Ansvarsdekning er lovpålagt, og dekker andres personskader 
og tap når du er uheldig. Denne er selvsagt inkludert i samtlige 
bilforsikringer vi tilbyr. Uansett hvilken forsikring du velger er 
også du som fører, og dine passasjerer, dekket. 

EIENDELER OG PERSONSKADER
Vi tar høyde for at det aller meste kan gå galt. Helt uten 
egenandel dekker vi derfor inntil 100 000 000 kr ved skade på 
andres bygninger eller eiendeler, samtidig som personskader 
på samtlige involverte har ubegrenset dekningsbeløp.

FØRER- OG PASSASJERULYKKE
Den ubegrensede ansvarsdekningen gjelder også for skade på 
deg som fører og dine passasjerer. I tillegg dekkes ytterligere 
inntil 200 000 kr per person ved medisinsk invaliditet,  
og 100 000 kr ved død. 

RETTSHJELP 
I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å få assistanse fra 
profesjonelle aktører. Dette kan fort bli dyrt, men hos oss kan 
du få dekket utgifter til rettshjelp med inntil 100 000 kr.

INGEN EGENANDEL VED ANSVARSSKADER
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Vi har ikke glemt at en bil er mer enn bare selve bilen.  
Både i og utenpå bilen din finnes det som regel både  
personlige eiendeler og kostbart ekstrautstyr.

EKSTRAUTSTYR DEKKES INNTIL 50 000 KR 
MED KASKO OG KASKO PLUSS

I OG UTENPÅ BILEN
DET ER IKKE BARE SELVE BILEN SOM HAR VERDI

PERSONLIG LØSØRE
De færreste kjører rundt med tomt bagasjerom, eller med kun 
bilens instruksjonsmanual i hanskerommet. Vi dekker løsøre og 
eiendeler med inntil 5 000 kr dersom du har Delkasko. Velger du 
Kasko eller Kasko Pluss, dobler vi dette beløpet til 10 000 kr.

EKSTRAUTSTYR
Mange har skreddersydd bilen sin med ekstrautstyr som 
takbokser, sykkelstativer og lignende. Beklageligvis kan slike 
gjenstander også bli stjålet eller ødelagt. Delkasko dekker 
ekstrautstyr på bilen din med inntil 10 000 kr. De fleste som 
kjøper relativt ny bil velger en av våre kaskoforsikringer, og 
disse dekker kostbart ekstrautstyr med inntil 50 000 kr.

For detaljert oversikt over vilkår og egenandeler, vennligst se side 18 og 19.
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Med Delkasko er du dekket for tyveri og brann. De fleste av våre kunder velger imidlertid en av 
våre kaskoforsikringer, som selvsagt dekker de aller fleste tradisjonelle store og små skader 
dersom du skulle være uheldig. Velger du Kasko Pluss får du dekninger i særklasse. 

NÅR UHELLET ER UTE
VI HJELPER DEG MED ALT FRA SMÅBULKER TIL TOTALSKADE

BRANN OG TYVERI
Både Delkasko, Kasko og Kasko Pluss gir deg god dekning ved brann,  
eller dersom bilen din blir stjålet eller skadet i et tyveriforsøk.

KOLLISJON, VELT OG UTFORKJØRING
Når du velger en kaskoforsikring, dekkes selvsagt alle former for sammenstøt - enten det skulle 
dreie seg om en ergerlig liten utforkjøring, en mer dramatisk velt, eller dersom du skulle være  
så uheldig å rygge inn i noe eller kollidere i trafikken.

NÅR GIRKASSEN RYKER - ELLER DET RYKER FRA MOTOREN
En av de virkelig store fordelene med Kasko Pluss er at du får dekket motorhavari, girkasse  
og tilhørende elektronikk inntil bilen er 10 år gammel, eller den har kjørt 200 000 km.

TOTALSKADEGARANTI 
Kjøper du en fabrikkny bil hos en Toyotaforhandler får du automatisk vår svært gunstige 
totalskadegaranti. Denne garantien kan gi deg helt ny bil dersom du er virkelig uheldig,  
og bilen din blir totalskadet. Dekningen varer i 1 år, eller inntil 15 000 km, ved valg av Kasko. 
Kasko Pluss gir deg denne garantien i 4 år, eller inntil 80 000 km.

STARTLEIEDEKNING
Kasko Pluss er et selvskrevent valg dersom du forsikrer en PrivatLeiet bil. Du får da dekket 
gjenstående startleie, inntil 150 000 kr, dersom bilen blir stjålet eller totalskadet. Vi erstatter 
selvsagt også bilens markedsverdi overfor leasingselskapet, og du står fritt til å PrivatLeie en ny bil.
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For detaljert oversikt over vilkår og egenandeler, vennligst se side 18 og 19.
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For detaljert oversikt over vilkår og egenandeler, vennligst se side 18 og 19.

FABRIKKNY BIL VED TOTALSKADE 
MED KASKO ELLER KASKO PLUSS

STARTLEIEDEKNING FOR PRIVATLEIE 
MED KASKO PLUSS

MASKINSKADEDEKNING INNTIL 10 ÅR / 200 000 KM 
MED KASKO PLUSS

DRIFTSBATTERI TIL ELBIL OG HYBRID 
INKLUDERT I MASKINSKADEDEKNINGEN
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DEKNING FOR KOSTNADER VED FEILFYLLING AV DRIVSTOFF

ERSTATNING AV SKADET ELLER MISTET BILNØKKEL

GLASSDEKNING FOR BÅDE RUTER OG GLASSTAK

KASKO PLUSS DEKKER SKADE PÅ PARKERT BIL 
UTEN BONUSTAP



SMÅSKADER OG UFLAKS
DET ER SÅ MYE SOM KAN GÅ GALT

NÅR RUTA SPREKKER
Steinsprut og bilglasskader er noe av det mest irriterende som 
finnes. Heldigvis behøver det ikke å være et stort økonomisk 
problem. Vi dekker både ruter og glasstak, enten du slipper 
unna med reparasjon, eller du i verste fall må skifte ut glasset.

DIESEL PÅ BENSINBILEN?
Diesel i en bensintank kan fort bli en kostbar affære.  
Vi forstår at slike ting kan skje, og på våre kaskoforsikringer 
dekker vi derfor kostnaden med å ordne opp i dette.  

BRUKKET BILNØKKEL?
Dagens moderne bilnøkler inneholder som oftest både dyr 
finelektronikk og avanserte sensorer - noe prisen på en 
erstatning reflekterer. Vi har valgt å dekke kostnader ved 
skade på eller tap av bilnøkkel på inntil 7 500 kr på Kasko,  
og 15 000 kr på Kasko Pluss.

SKADE PÅ PARKERT BIL 
Står du igjen med en uforskyldt skade etter en handletur,  
der en ukjent motpart sannsynligvis allerede er på god vei hjem?  
Vi forstår frustrasjonen, og syntes ikke dette burde gå ut over 
din bonus. Kasko Pluss-kunder slipper derfor bonustap for 
skade på parkert bil så lenge skaden ikke overstiger 20 000 kr.

For detaljert oversikt over vilkår og egenandeler, vennligst se side 18 og 19.

Vi sikrer deg også mot de hendelige uhellene som kan oppstå.
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For detaljert oversikt over vilkår og egenandeler, vennligst se side 18 og 19.

ELBIL OG HYBRID
HAR DU EN BIL MED OPPLADBART BATTERI?

Flere og flere nordmenn tar steget over i den elektriske 
bilverdenen. Vi holder følge, og er oppdaterte på hvilke skader 
som kan gjøre seg gjeldende når man kjører elbil eller hybrid.

LADEKABEL
En ladekabel kan være svært kostbar. Det er samtidig vanskelig 
å sikre den mot tyveri, da det er sjelden man har kabelen under 
oppsyn mens man lader. Både Delkasko, Kasko og Kasko Pluss 
dekker skader på og tyveri av ladekabel med ubegrenset beløp.

BATTERISKADE
Både Kasko og Kasko Pluss dekker skader på driftsbatteri  
som følge av kollisjon, eller ved annen ytre påvirkning.  
For full trygghet kan det være en god idé å velge Kasko Pluss, 
hvor du som del av maskinskadedekningen kan kjøre på strøm 
i hele 10 år, eller 200 000 km, med visshet om at også andre 
batteriskader tas hånd om av oss.

VEIHJELP VED TOMT BATTERI
Elbiler har mange fordeler, men dersom rekkeviddeangsten  
din en dag skulle komme til sin rett, har du oss i ryggen.  
Vi gir selvfølgelig elbileiere den samme gode veihjelpen som 
ved annet havari dersom du skulle ende opp strandet med 
batteritom bil. Du kan lese mer om veihjelp i kapittelet om 
Hjelp og Tjenester på side 17.
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EGENANDELER
VELG SELV -  TREKK FRA EGENANDELSFORDELEN

For flere skadetyper lar vi deg velge egenandel selv ved 
avtaleinngåelse, og i mange tilfeller er det faktisk ingen 
egenandel i det hele tatt. Som Kasko eller Kasko Pluss kunde 
får du også vår svært gunstige egenandelsfordel.

EGENANDELSFORDEL
Som kunde hos Toyota Forsikring gir vi deg egenandelsfordel 
på både Kasko og Kasko Pluss. Denne fordelen innebærer 
at du betaler 2 000 kr mindre enn det du har avtalt ved én 
kollisjonsskade i året. I praksis kan det bety at en avtalt 
egenandel på 6 000 kroner faktisk ikke koster deg mer enn  
4 000 hvis noe skulle inntreffe.

VARIABEL EGENANDEL FOR KASKOSKADER
På Kasko og Kasko Pluss kan du selv velge hva egenandelen 
skal være for kaskoskader, og den kan justeres i intervaller  
mellom 4 000 og 12 000 kr ved avtaleinngåelse. Ønsker du 
å betale litt mer for forsikringen kan du velge å redusere 
egenandelen. Ved å øke den får du lavere løpende kostnader.

VALGFRI EGENANDEL FOR KASKOSKADER

EGENANDELSFORDEL:
2000 KR I REDUSERT EGENANDEL VED ÉN SKADE PER ÅR 
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GUNSTIG BONUSORDNING
ENKELT Å OPPNÅ - VANSKELIG Å MISTE

På alle våre bilforsikringer er det lett å opparbeide bonus, 
samtidig som det er vanskelig å miste den. Dette bidrar til å 
gjøre våre bonusbetingelser svært gunstige for deg som kunde.

KOM DEG SELV I FORKJØPET
Vi gir deg 60 % startbonus hvis du ikke har opparbeidet deg 
bonus fra før, eller dersom du forsikrer din første bil.

BEHOLD MER
Uansett hva slags uhell som måtte oppstå, og uansett antall 
skadetilfeller, får du aldri et større bonustap enn 10 %. Har du 
75 % bonus i inntil 3 år, halveres dette bonustapet til bare 5 %.

UNNGÅ PRISØKNING SOM FØLGE AV BONUSTAP
Vi verdsetter varsom kjøring og gode kundeforhold.  
Dersom du har opparbeidet 75 % bonus, og har hatt dette i 
minst 3 år, vil vi at du skal føle deg trygg på at vi ikke øker prisen 
på din forsikring hvis du skulle være uheldig og få en skade.
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For detaljert oversikt over vilkår og egenandeler, vennligst se side 18 og 19.

VI GIR DEG 60 % STARTBONUS

10 % MAKSIMALT BONUSTAP UANSETT SKADE



Vi ønsker at unge bilister som har øvelseskjørt mye skal 
belønnes for sin innsats og kjøreerfaring. Bonus skal være noe 
man opparbeider seg ved å tilbringe mange trygge timer bak 
rattet. Derfor gir vi deg 70 % startbonus på din første forsikring, 
dersom du i samarbeid med din ledsager har registrert 
2 000 kilometer med øvelseskjøring i appen "Gjensidige 
Øvelseskjøring" før du består førerprøven.

Vi stoler også på deg når du endelig skal få utforske landeveien 
alene. Er du under 23 år, og registrert med vår bonusfordel i 
appen, kan du fritt låne bil av alle Gjensidigekunder uten ekstra 
forsikringskostnad. Gratulerer med nytt førerkort!
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70 % STARTBONUS FOR NYE SJÅFØRER 
MED 2 000 KILOMETER ØVELSESKJØRING

SKAL DU SNART TA FØRERKORTET?
DA KAN DU FÅ 70 % STARTBONUS



For detaljert oversikt over vilkår og egenandeler, vennligst se side 18 og 19.

VEIHJELP OVERALT - SELV PÅ EGEN GÅRDSPLASS

8 ÅR REPARASJONSGARANTI PÅ ARBEID OG DELER

KASKO PLUSS GIR LEIEBIL 
UNDER HELE REPARASJONSTIDEN 

EGEN INNLOGGING MED FULL OVERSIKT 
 OVER DITT KUNDEFORHOLD
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VEIHJELP
Når bilen din stopper langs veien, eller ikke starter om 
morgenen, trenger du hjelp! Vi gir deg veihjelp overalt - selv 
hjemme på din egen gårdsplass. Hjelpen inkluderer både 
berging og tauing, transport av reservedeler og hjemtransport. 
Dersom du skulle befinne deg langt hjemmefra kan du velge  
å få dekket opphold på et hotell, istedenfor å reise helt hjem.

8 ÅR REPARASJONSGARANTI
Når du benytter et autorisert Toyotaverksted til dine 
reparasjoner, skal du føle deg trygg på at alt har blitt gjort 
som forventet. Reparasjonsgarantien vår gjelder både feil 
og mangler ved utført arbeid, samt deler og komponenter. 
Garantien varer i hele 8 år fra reparasjonsdatoen,  
og følger bilen så lenge den er forsikret hos oss.

FULL OVERSIKT
Du kan enkelt logge inn på våre nettsider, hvor du som kunde 
til enhver tid har full oversikt over dine forsikringsavtaler hos 
oss. Her kan du melde inn nye skader og se oppdatert status i 
pågående saker. Du kan også sende inn og motta informasjon 
og dokumentasjon som gjelder dine skader, eller du kan starte 
en chat med en av våre dedikerte kundeservicemedarbeidere.

LEIEBIL I REPARASJONSTIDEN
Velger du Kasko eller Kasko Pluss sørger vi for at du kommer 
deg dit du skal når din egen bil må repareres. Med Kasko får 
du inntil 30 dager med leiebil, mens Kasko Pluss gir deg leiebil 
under hele reparasjonstiden. Dersom du ikke skulle ha behov for 
leiebil kan du velge å få utbetalt en daglig sats i inntil 30 dager 
for ulempen det medfører at du ikke har bilen din.

KUNDESERVICE DU KAN STOLE PÅ
Våre dyktige medarbeidere sitter klare til å svare på spørsmål du måtte ha, eller veilede deg  
gjennom prosessen hvis du har vært uheldig å være involvert i en ulykke eller har fått en skade.

987 01 112

HJELP OG TJENESTER
VI GIR DEG MER ENN BARE ØKONOMISK HJELP

Når uhellet er ute er det ikke bare bilen din som trenger hjelp. Ved havari har du behov for å få deg selv og bilen din trygt bort  
fra veiskulderen, og under verkstedopphold trenger du å komme deg dit du skal i hverdagen. 
Noen ganger lurer du rett og slett bare på noe. Vi er der for deg - uansett!
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DEKNINGER, VILKÅR OG EGENANDELER

DEKNINGER VILKÅR EGENANDEL ANSVAR DELKASKO KASKO   PLUSS x

KOSTNADSFRI OPPSTARTSMÅNED    

ANSVAR
Personskade Ubegrenset -    

Eiendeler Inntil kr 100 000 000 -    

Bygninger Inntil kr 100 000 000 -    

ULYKKE
Død Inntil kr 100 000 -    

Invaliditet Inntil kr 200 000 -    

HJELP
Rettshjelp Inntil kr 100 000 Kr 4 000 + 20 % av omk.    

Veihjelp Langs vei + hjemme Kr 500   

GLASS
Rep. rute eller tak - -   

Skifte rute eller tak - Kr 2 000   

BRANN OG TYVERI
Brann - Kr 4 000   

Tyveri - Kr 4 000   

LØSØRE OG UTSTYR
Personlig løsøre Avhengig av valgt dekning - Kr 5 000 Kr 10 000 Kr 10 000

Ekstrautstyr Avhengig av valgt dekning - Kr 10 000 Kr 50 000 Kr 50 000

HYBRID OG ELBIL
Ladekabel Ubegrenset verdi Kr 2 000 *   

Batteriskade Gjelder ytre påvirkning  Fra kr 4 000 Y  

FORDELER
Egenandelsfordel Ett tilfelle per år - *  

Reparasjonsgaranti 8 år - *  

Leiebil Avhengig av valgt dekning - * < 30 dager Ubegrenset

SKADE OG UHELL

Kollisjon -  Fra kr 4 000 Y  

Totalskadegaranti Gjelder fabrikkny bil  Fra kr 4 000 Y * 1 år / 15’ km 4 år / 80’ km

Feilfylt drivstoff -  Fra kr 4 000 Y  

Nøkkelforsikring Ett tilfelle per år Kr 1 000 Kr 7 500 Kr 15 000

Skade på parkert bil Inntil kr 20 000 uten bonustap  Fra kr 4 000 Y * 

Maskinskade Inntil 10 år / 200’ km Fra kr 8 000 * 

Startleiedekning Inntil kr 150 000 - * 
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*
X, Y = Se detaljert informasjon på side 19.

= Vennligst se relevant avsnitt på side 19 for utfyllende detaljer om vilkår eller egenandeler.



DETALJERTE VILKÅR

NB: Oppgitte vilkår er ikke uttømmende. Det tas forbehold om trykkfeil i brosjyren, og om vilkår som kan ha blitt oppdaterte etter utgivelse. Brosjyren er utgitt 2.5.2022. 

Forsikringsdokumenter med spesifiserte betingelser vil bli utlevert ved avtaleinngåelse, og vil være gjeldende.
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LADEKABEL
• Ladekabel dekkes med ubegrenset verdi ved tyveri eller skade.

• Hvis bilen har lås til ladekabelen, skal denne benyttes for å få full erstatning.

EGENANDELSFORDEL
• Egenandel for kaskoskader reduseres med kr 2 000. 

• Fordelen gjelder ett tilfelle per forsikringsår.

REPARASJONSGARANTI
• Reparasjoner etter forsikringsskader har 8 års garanti på arbeid og deler.

• Garantien gjelder feil eller mangler ved utført arbeid, og bytte av deler og komponenter.

• Reparasjonsgarantien følger bilen så lenge den er forsikret hos oss.

LEIEBIL
• Leiebil dekkes under verkstedopphold, og ved bruk av autorisert Toyotaverksted dekkes 

denne i inntil 30 dager for Kasko. Kasko Pluss dekker leiebil under hele reparasjonstiden.

• Ved bruk av annet verksted gjelder leiebildekningen i inntil 10 dager for Kasko,  
og 30 dager for Kasko Pluss.

• Dersom du ikke ønsker leiebil, kan du velge å få utbetalt en daglig sats i inntil 30 dager. 
Denne utgjør kr 150 per dag for kunder med Kasko, og kr 250 per dag for Kasko Pluss.

TOTALSKADEGARANTI
• Vi dekker fabrikkny bil hvis reparasjonskostnader overstiger 80 % av bilens listepris.

• Gjelder kun for fabrikknye biler, eller demonstrasjonsbiler som har kjørt inntil 12 000 km,  
og som er kjøpt hos en Toyotaforhandler.

• Gjelder ikke for biler leaset via PrivatLeie.

• Gjelder ikke for biler hvor eier har fradragsrett for inngående merverdiavgift.

• Kasko: Dekning i 1 år, eller inntil 15 000 km - avhengig av hva som inntreffer først.

• Kasko Pluss: Dekning i 4 år, eller inntil 80 000 km - avhengig av hva som inntreffer først.

SKADE PÅ PARKERT BIL UTEN BONUSTAP
• Dekker kaskoskade uten bonustap når bilen er parkert, med inntil kr 20 000.

• Forutsetter parkert bil, ukjent skadevolder, og at utbetalingen ikke overstiger kr 20 000.

• Bilen kan ikke være eldre enn 10 år, regnet fra første gangs registreringsdato.

MASKINSKADEDEKNING
• Kasko Pluss dekker skader på motor, girkasse og tilhørende elektronikk inntil bilen 

er 10 år, eller har kjørt 200 000 km - avhengig av hva som inntreffer først.  
Driftsbatteri på el- eller hybridbil er også dekket.

• Bilen må ha fulgt alle serviceintervaller.

• Ved maskinskade avhenger egenandelen av bilens kilometerstand: 
0-119 999 km = Kr 8 000 / 120 000-159 999 km = Kr 12 000 / 160 000-200 000 km = Kr 16 000

STARTLEIEDEKNING
• Med PrivatLeiet bil får du dekket gjenstående startleie hvis bilen blir stjålet  

eller totalskadet i leieperioden.

• Maksimal utbetaling er 150 000 kroner. 

• Leasingselskapet ditt får erstattet bilens markedsverdi.

KASKO PLUSS (MERKNAD "X")
• Kasko Pluss kan kun tegnes på biler som er inntil 9 år gamle.

VALGFRI EGENANDEL (MERKNAD "Y")
• Kunden velger selv egenandel mellom kr 4 000 og kr 12 000 ved avtaleinngåelse.

• Egenandelen gjelder ved kollisjonsskader, batteriskader ved ytre påvirkning, totalskade, 
feilfylt drivstoff, og skade på parkert bil uten bonustap.

• Ved andre typer skader gjelder egenandelene som er oppgitt i tabellen på side 18.
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Gjensidige Forsikring
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

Kontakt oss:

Postadresse: 

987 01 112
toyota.no/forsikring

toyota@gjensidige.no
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