
Bestilling av forsikring for bilforhandlere

Fyll ut feltene under for å bestille forsikring. 
Forsikringen settes i gang uten at kunden kontaktes i forkant. 

Navn på registrert eier/kjøper:

Registreringsnummer/chassisnummer:

Bilmerke:

Modell:

Kilometerstand:

Drivstofftype:

Registreringsår:

Årsmodell:

Modellvariant:

FOR BOBIL - Oppgi pris/verdi

Kilometerstand avlest dato:

Leasingselskap:

Adresse: Postnummer: Sted:

Telefonnummer:

Skal bilen leases: Ja Nei

Navn på forsikringskunde:

Eier av bilen kan være ektefelle/samboer av vår forsikringskunde. 

Dersom bilen ikke har registreringsnummer, legges de 9 
siste sifrene i chassisnummeret inn.

Oppgi året bilen første gang ble registrert. For importbiler 
benyttes registreringsår i opprinnelseslandet.

Dag-måned-årFor nye biler, skriv 100.

Dag-måned-år

E-postadresse:

Fødselsdato:

Leasingperiode:

Detaljer om eier

Detaljer om kjøretøyet

Vi sender forsikringsbevis til kunden på e-post når forsikringen er gyldig. Dersom det ikke 
foreligger e-postadresse, sendes forsikringsbevis per post.

Vi forsikrer kun biler til privat bruk.
Kjøretøy som benyttes i næringsvirksom-
het vil ikke være fullt forsikret hos oss.



Årlig kjørelengde:

Navn:

E-postadresse:

Telefonnummer:

Skal bilen benyttes av fører under 25 år?

Skal bonus overføres fra annen bil?

Tas det opp lån med pant i bilen?

Oppgi registreringsnummer

Oppgi panthaver

Bonusen blir umiddelbart overført til ny bil, mens bilen 
bonusen hentes fra får startbonus i henhold til opptjent 
bonus.

Vi sender forsikringsattest til 
panthavers depotavdeling.

Detaljer om forsikringen

Detaljer om bilforhandler

Dag-måned-år

Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Type forsikring

Kommentar:

Egenandel

Svartid på opptil en time må iberegnes innenfor våre åpningstider.

Mandag til fredag: 08:30 til 15:30 
Fra 1. juni til 31. august: 08:30 til 15:00

Opphørsdato for lånet:

Versjon 2.19

Vi stiller garanti fra dagens dato. Startdato på forsikringen korrigeres automatisk etter registreringsdato. 

”Send inn bestilling” fungerer ikke fra nettleser.
 Åpne skjemaet i Adobe Reader for å sende det.
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