fordonsförsäkring för företag
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKT
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Produkt: Kaskoförsäkring

Komplett information om produkten före och efter ingående av avtalet finns i försäkringsvillkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Kaskoförsäkring är en frivillig försäkring som täcker egendomsskador på ditt fordon. Du kan välja omfattning av de alternativ som vid inköpet finns i vårt försäkringsurval.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda egendomsskador enligt listan nedan om de finns att tillgå för
det försäkrade fordonet och har invalts i försäkring.

Försäkringen täcker inte bl.a.

skador orsakade av skadegörelse, naturfenomen eller
brand
kostnader för bogsering eller för att körningen avbrutits
tilläggsersättning om föraren eller passageraren har
skadat eller avlidit i en trafikolycka
rättegångskostnader vid tvist och brott angående fordonet

skador på lös egendom in i fordonet
personskador
specialmålningar, tejpningar och dekoreringar då de
inte är anknutna till företagets affärsverksamhet

Finns det några begränsningar i vad försäkringen
täcker?
Det finns allmänna undantag t.ex. för
skador som orsakats av att säkerhetsföreskrifter inte
har iakttagits

kostnader för kollision eller dikeskörning
stenskott i fordonets fönsterrutor

skador som beror på användning av fel bränsle

ersättande bil för reparationstiden

skador som utvecklats långsamt såsom slitning, korrosion eller rostbildning

vid ett inlösningsfall en ny bil eller 25-30 % till marknadspris beroende på fordonsart
ersättning till fordonets finansiär eller leasingbolag då
ersättningen inte utbetalas till försäkringstagaren till
exempel pga. att säkerhetsföreskrifter inte iakttagits
skador orsakade av rån eller dess försök

skador orsakats av fukt, regn, frost, het eller vikt av snö
eller is
skador som skett vid att fordonet deltagit i en tävling eller träning eller testning
minskning i fordonets värde

krishjälp till föraren och hens make
bräckage av motor och kraftöverföringssystem

Var gäller försäkringen?
Överallt i Europa och i övriga stater som hör till Gröna Kort -systemet bortsett från Iran, Kosovo, Marocko, Tunisien, Turkiet, den
norra delen av Cypern och Nagorno-Karabach. Försäkringen täcker även transport av fordonet inom och mellan dessa länder.

Vilka är mina skyldigheter?
Vid avtalsingång ange uppriktig information om fordonet som försäkras och dess användning, ägare och innehavare
Betala försäkringsavgiften i tid
Efterfölja säkerhetsföreskrifter
Omedelbart meddela om felaktiga och bristfälliga försäkringsuppgifter
Vid skada göra skadeanmälan och ange If den information som behövs för att utreda
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När och hur ska jag betala?
Fakturering i en eller flera rater enligt avtal

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringsskyddet träder i kraft när du som försäkringstagare och If träffar avtal och är i kraft tills vidare.
Försäkringen upphör vid försäkringstagarens skriftliga uppsägning.
If kan uppsäga avtalet om försäkringen blivit obetalt eller om oriktiga eller på grund av felaktiga eller bristfälliga uppgifter eller om
den försäkrade har uppsåtligen eller med grov oaktsamhet förorsakat en skadehändelse.

Hur kan jag säga upp avtalet?
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Skriftligt utan uppsägningstid

