Betala per mil
Detta dokument ger information om Betala per mil och vilka förutsättningar som krävs för att
kunna försäkra bilen med den här försäkringen. Våra ordinarie försäkringsvillkor, som kan
läsas på www.volvia.se, gäller även för Betala per mil.

1. Försäkringens utformning
Försäkringens premie består av två delar. En fast del som är samma varje månad, oavsett
hur långt bilen körs, samt en milpremie med en kostnad för varje körd mil. Din totala
försäkringspremie kommer variera från månad till månad baserat på hur långt bilen har körts.
Mätarställningen hämtas via bilens Volvo On Call (VOC). Aktuell körhistorik och kostnad kan
följas via Mina sidor på www.volvia.se. Efter varje månadsslut skickas en specifikation över
månadens körhistorik och kostnad till dig via mejl.

2. Volvo On Call-abonnemang
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Försäkringen förutsätter att du har ett gällande Volvo On Call-abonnemang under hela
avtalstiden. För att mätarställningen ska kunna göras tillgänglig behöver körjournaler vara
aktiverade i din Volvo On Call-app. Om Volvo On Call-abonnemanget upphör och inte förlängs
under tiden för försäkringsavtalet kan Volvia inte längre erbjuda Betala per mil. Då övergår
avtalet till en ordinarie försäkring enligt punkt 5.

F Ö R M E R I N F O R M AT I O N KO N TA K TA O SS P Å 0 3 1 - 3 4 5 67 9 0 E L L E R L ÄS M E R P Å V O LV I A . S E

3. Betalning
Betala per mil betalas endast via månadsvis autogirobetalning. Det belopp som framgår av
månadsspecifikationen dras från ditt konto den 28:e eller nästkommande bankdag.
Försäkringen kommer att övergå till ordinarie försäkring enligt punkt 5 om:
- vi inte lyckats dra aktuell summa två månader i följd på grund av att täckning saknas.
- medgivandet för autogiro dragits tillbaka eller inte kommit in.

4. Godkänn avläsning (VOC)
För att vi ska kunna avläsa mätarställningen från Volvo On Call behöver vi ditt godkännande.
Vi kommer att skicka en länk till en webbsida via mejl. På webbsidan loggar du in med
ditt Volvo-id för att lämna godkännande. Volvia kommer endast kunna ta del av bilens
mätarställning samt Volvo On Call-abonnemangets giltighetstid. Godkännandet gäller endast
de bilar som har Betala per mil. Ditt godkännande gäller så länge du har Betala per mil.
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt godkännande vilket görs i kontakt med vår
kundservice. Data som redan hämtats kommer inte att raderas. Om godkännandet tas tillbaka
ändras avtalet till en ordinarie försäkring enligt punkt 5.
Fullständig information om hur vi hanterar personuppgifter finns att läsa på
volvia.se/hantering-av-personuppgifter

5. Övergång från Betala per mil till ordinarie avtal
Skulle någon av nedanstående händelser inträffa övergår försäkringen från ett Betala per
mil-avtal, med rörlig premie, till ett ordinarie försäkringsavtal med fast premie.
- Om vi av någon anledning inte ges möjlighet att hämta mätarställningen ifrån Volvo On Call.
- Om betalningen via autogiro misslyckas två månader i följd på grund av att täckning saknas.
- Om medgivandet för autogiro dragits tillbaka eller inte kommit in.
- Om godkännandet till att Volvia får ta del av information från Volvo On Call dras tillbaka.
I de fall Betala per mil-försäkringen av någon av ovanstående anledningar går över till ett
ordinarie försäkringsavtal så gäller det ordinarie försäkringsavtalet från dagen efter den period
som den sista genomförda autogiro-betalningen avsåg.
Har vi inte fått in medgivande för autogiro eller aldrig kunnat hämta bilens mätarställning
ändras avtalet till ett ordinarie avtal från första dagen bilen var försäkrad med ett Betala per
mil-avtal.
Körsträckan på det ordinarie avtalet sätts då till 1500 mil. Vill du ändra körsträcka kontaktar
du vår kundservice.
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