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Vad ingår i försäkringen? 

Till följd av att fordonet använts i trafik 

 personskador 

 sakskador på utomstående 

 skador på fordonet av en oskyldig part 

Högsta ersättningsbelopp 

 inget maximibelopp för personskador  

 för sakskada ersätts högst 5 miljoner euro för varje 

trafikförsäkring som ansvarar för en skada 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen täcker inte bl.a. skador på egen egendom  

   

 

 
Finns det några begränsningar i vad försäkringen 

täcker? 

Det finns allmänna undantag i trafikförsäkringslagen såsom 

t.ex.  

 om den skadelidande är fordonets förare som har orsa-

kat skadan under påverkan av alkohol eller övrigt berus-

ningsmedel eller av samverkan mellan sådana ämnen, 

kan ersättningen minskas eller förvägras 

 en personskada som någon uppsåtligen åsamkat sig 

själv ersätts inte 

 om någon av grov oaktsamhet medverkat till uppkoms-

ten av den personskada hen lidit, kan ersättningen 

minskas eller förvägras 

     

 
Var gäller försäkringen? 

 i Finland och i EES-stater 

 i stater som hör till Gröna Kort -systemet bortsett från Iran, Kosovo, den norra delen av Cypern och Nagorno-Karabach. 

 trafikförsäkringen för provnummerskyltar gäller i Finland, Sverige, Norge och Danmark 

     

 
Vilka är mina skyldigheter? 

• Vid avtalsingång ange uppriktig information om fordonet som försäkras och dess användning, ägare och innehavare 

• Betala försäkringsavgiften i tid  

• Omedelbart meddela om felaktiga och bristfälliga försäkringsuppgifter 

• Vid skada göra skadeanmälan och ange If den information som behövs för att utreda 

     

 
När och hur ska jag betala? 

Fakturering i en eller flera rater enligt avtal  

     

trafikförsäkring för företag 
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKT 

Företag: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland Produkt: Trafikförsäkring 
 

 

 

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

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Trafikförsäkring är en lagstadgad försäkring som gäller för person- och sakskador som orsakats av användning av motorfordon i trafik.  
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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 enligt uppsägningsklausulen nedan. 

     

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Försäkring av ett registreringspliktigt fordon upphör vid ett meddelande från Trafiksäkerhetsverket, Trafikförsäkringscentralen 

eller från ett annat försäkringsbolag om att 

• fordonet överlåtits till en ny ägare eller innehavare,  

• innehavet av fordonet återgår till ägaren eller att fordonets innehavare byts då den i registret införda innehavaren ensam är 

försäkringstagare, 

• en trafikförsäkring tecknats i ett annat försäkringsbolag eller 

• fordonet har beständigt tagits ur trafik. 

 

Försäkring för ett fordon som inte är registreringspliktigt kan sägas upp skriftligt. 
 


