
Rätt laddad  
försäkring



En försäkring som  
alltid är 100 %

Som laddhybrid- eller elbilsägare kör du framtidens bil. 
Förutom att en laddbar bil bidrar till ett minskat klimat- 
avtryck är de tysta och kostnadseffektiva att köra. 

Stigande bensinpriser är ett minne blott. Elbilsmarknaden  
är fortfarande ganska ung i Sverige och som elbil- eller 
laddhybridägare finns det en del frågetecken om hur  
olika saker fungerar. 

Vi på Kia Bilförsäkring vill hjälpa till att räta ut dem.  
Så att ditt elbilsliv blir så enkelt och smidigt som möjligt. 
En sak kan vi säga med en gång. Din laddbara bil för- 
tjänar en försäkring som helt och hållet är anpassad  
efter din bils alla komponenter. Men det har du säkert 
redan listat ut. 



Frågor och svar för ett  
tryggt laddbart liv

Kia Bilförsäkring är skapad för att möta din laddbara Kias behov.  
Med den får du de bästa förutsättningarna för ett tryggt och säkert  
bilägande. Det här är frågor du kan vilja ha svar på: 

Vad händer om batteriet blir skadat? 
Det kan vara skönt att veta att skador på bat-
teriet för drivning är sällsynta. Skulle olyckan 
vara framme och batteriet blir skadat byter man 
sällan ut det – det räcker oftast med att ersätta 
några delar.  
 
Vad ska jag tänka på när jag laddar  
bilen hemma?
Laddning av eldrivna fordon ställer tuffa krav på 
elinstallationen då strömstyrkan är hög under 
lång tid. Elsäkerhetsverkets och Kias rekommen-
dation för laddning i hemmet är via laddbox med 
typ 2-kontakt som installerats av en fackman. 
Din återförsäljare kan berätta om vilka alternativ 
Kia erbjuder för laddbox och installation. Titta 
också gärna på Elsäkerhetsverkets hemsida, där 
hittar du mycket matnyttig och bra information 
om el och säkerhet.  
 
Hur reparerar man en laddbar bil?
Det är viktigt att du väljer rätt verkstad med rätt 
kompetens. Med Kia Bilförsäkring är du auto-
matisk kopplad till auktoriserade Kia-verkstäder 
med utbildade högvoltstekniker som använder 
uteslutande originaldelar. En laddbar bil repare-
ras enligt särskilda säkerhetsregler för bilar med 
starkström för en trygg och säker reparation.  
 
Hur ser stöldbilden ut för laddbara bilar? 
Än så länge har vi inte sett några direkta stölder 
av elbilsbatterier eftersom demontering av 
batteriet för drivning är svårt. Om du skulle bli 
av med laddstolpe och kabel utanför ditt hus 
så går det på hemförsäkringen. Bilförsäkringen 
täcker de delar som är kopplade till bilen och inte 
”hänger löst”.   

Gäller några särskilda regler för bärgning  
och reparation?
Nej, inga särskilda regler gäller för laddbara 
bilar. Skulle du till exempel råka ut för elstopp så 
gäller samma villkor som om du skulle få bensin- 
stopp. Och som vanligt garanterar vi reparation 
med originaldelar hos en auktoriserad Kia-verk-
stad. Som kund slipper du dessutom att ta hand 
om det trasiga batteriet, det återvinner vi på Kia 
Bilförsäkring åt dig.  
 
Vad gäller för Kia nybilsgaranti?
Kia nybilsgaranti omfattar EV-batteriet* (batteriet 
för drivning) och gäller i sju år. Därefter täcker 
maskinskadeförsäkringen ytterligare ett år efter 
nybilsgarantins utgång och upp till 15 000 mil. 
För bilar i yrkestrafik gäller nybilsgarantin i 3 år 
och 15 000 mil. 
 
Vad täcker försäkringen?
När du har Kia Bilförsäkring gäller din maskin-
skadeförsäkring i åtta år eller 15 000 mil. Dess- 
utom gäller försäkringen bland annat stöld, 
brand och vagnskador. 
Vill du läsa om allt försäkringen täcker kan du  
gå in på kiabilforsakring.se eller prata med din 
Kia bilförsäljare.
* Garantin täcker reparationer eller utbyte av ett nytt eller reparerat EV- 
batteri. Garantin gäller om kapacitetenförsämrats till mindre än 70 % av 
EV-batteriets ursprungliga kapacitet under garantiperioden.



Komponentlista

Elbilens ABC och D Visste du att...

Här kan du se vilka komponenter försäkringen täcker.  
Listan gäller både för el- och laddhybridbilar. 

Bolag 
år/mil för försäkring

Kia  
Bilförsäkring 
8 år/15 000

A 
8 år/12 000 2 4

B 
8 år/12 000

C 
8 år/12 000 2 4

D 
8 år/10 000

Högvoltsbatteri för drivning 1 • • • • •
Högvoltskablage 2 • • • • •
Högvoltsövervakning • • • • •
Kylsystem för batteri 3 • • • • •
On board charger • • • • •
Spänningsomvandlare 4 • • • • •
Strömväxlare • • • • •
System för energiåtervinning • • • • •
Växelriktare (inverter) • • • • •

Styrelektronik som påverkar ovan uppräknade komponenter

A  Använd jordfelsbrytare typ B om  
du laddar bilen hemma.

B  Styr till rätt verkstad med rätt kompe-
tens om något skulle hända med bilen.

C  Installera en laddbox för en säkrare  
och snabbare laddning.

D  Ge din bil den bästa försäkringen,  
skräddarsydd för att möta din bils  
behov. Kia Bilförsäkring, heter den.

Kia Bilförsäkring – ett samarbete mellan Kia Sweden AB och If Skadeförsäkring AB,  
där If är försäkringsgivare, Barks väg 15, 106 80 Stockholm.
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1 Högvoltsbatteri för drivning av el- och hybridbilar
2 Högvoltskablage inkl. bilens laddkontaktdon (ej laddkabel)

3 Kylsystem för högvoltsbatteri inkl. givare
4 Spänningsomvandlare (konverter)

... ordet ”räckviddsångest” är på utdöende 
tack vare att fler laddningsstationer med 
snabbladdning dyker upp. Förmodligen 
ersätts ordet med laddfika, laddlunch, 
laddtupplur eller laddgata.

... för en taxibil som gått 30 000-40 000 
mil har batteriet endast gått ner 6 % vid 
mätning.

... vid en snabbladdning laddas batteriet 
upp till 80 % på 30-60 minuter. Perfekt för 
en lunch eller fikapaus.


