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DET BÄSTA SKYDDET
FÖR DITT FORDON
Försäkringshandledning
Försäkringar för snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil,
traktor, husvagn och lätt släpvagn – gäller från 15.6.2019
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SKYDD MED KASKO
Varje fordon behöver en lagstadgad trafikförsäkring och en kaskoförsäkring som komplement
till den. Med If Fordonsförsäkring får du båda i
samma paket.

Helkasko ger ett heltäckande skydd. Förmånskasko för släpvagnar ersätter bl.a. kollisioner
och skador till följd av naturfenomen. Delkasko
lämnar kollisionsskador på ditt eget ansvar.

Trafikförsäkringen omfattar personskador som
drabbat fordonets förare och passagerare samt
skador som orsakats den oskyldiga parten.

Försäkringspremien för snöskoter prissätts enligt
årstid, vilket innebär att försäkringen är dyrast
på vintern och billigast på sommaren. Premien
faktureras emellertid jämnt över hela året, i lika
stora poster varje månad.

Från kaskoförsäkringen får du ersättning för
skador på ditt fordon eller dess utrustning.
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Bild: Exempel på fördelningen av premien för en snöskoter per månad.

Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för If Fordonsförsäkring. Mer ingående uppgifter om skydden hittar
du på sidan fyra i broschyren. Ta också del av försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren och läs mer om
If Förmånsprogram på adressen if.fi/formansprogram. Eventuella skador ersätts i enlighet med dem.
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Skyddsnivåer och kaskoalternativ för husvagn och lätt släpvagn
SKYDD OCH VAD DET ERSÄTTER

HELKASKO

DELKASKO

FÖRMÅNSKASKO

Inlösningsskydd
- vid inlösning ett nytt fordon eller 30 %
på det gängse priset

✓

Kollisionsskydd
- skador som orsakats vid kollision eller
avkörning

✓

✓

Djurkollisionsskydd
- skador till följd av kollision med ett djur

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Ansvarsskydd utomlands
- skador som orsakats utomstående eller
passagerare i ditt fordon och för vilka
föraren är ansvarig

✓

✓

✓

Rättsskydd
- rättegångskostnader i tvister och brott
som hänför sig till fordonet

✓

✓

✓

Bärgning och resekostnader
- kostnader för bogsering och
avbrott i resa
Skadegörelse-, Stöld- och Brandskydd
- skador till följd av skadegörelse, stöld
eller brand

Skyddsnivåer och kaskoalternativ för snöskoter,
terränghjuling, moped, mopedbil och traktor
SKYDD OCH VAD DET ERSÄTTER

HELKASKO

Kollisionsskydd
- skador som orsakats vid kollision eller avkörning

DELKASKO

✓

Djurkollisionsskydd
- skador till följd av kollision med ett djur

✓

✓

Bärgning och resekostnader*
- kostnader för bogsering och avbrott i resa

✓

✓

Skadegörelse-, Stöld- och Brandskydd
- skador till följd av skadegörelse, stöld eller
brand

✓

✓

Ansvarsskydd utomlands
- skador som orsakats utomstående eller
passagerare i ditt fordon och för vilka föraren
är ansvarig

✓

✓

Rättsskydd
- rättegångskostnader i tvister och brott som
hänför sig till fordonet

✓

✓

*) För mopedbil och lätt fyrhjuling
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DU NÅR LOSSTSOCH

N Ä R S O M H E E L ST
VAR SOM H en

på aidfr.fiess

Det var behändigt och enkelt
att sköta sina ärenden.
MAN, 43, KUND SEDAN 2013

If Apu erbjöd bästa möjliga service
– den fanns bara ett telefonnummer bort
och hjälpen kom snabbt.
ANONYM RESPONS PÅ MINA SIDOR

Ett stort plus för att det går att betala räkningarna i 12 poster utan extra kostnader.
KVINNA, 39, KUND SEDAN 2015

KÄLLA: IFS KUNDRESPONS 2018

IF FÖRMÅNSPROGRAM BELÖNAR

• Du får upp till 15 % rabatt på försäkringarna.
• För skadefria år samlar du hela 40 euro om året
på If Självriskkonto, ända upp till 200 euro.
• På den högsta nivån får du en egen
servicerådgivare.

REGISTRERING OCH FÖRSÄKRING NU ENKELT
PÅ EN GÅNG FRÅN IF

– Försäkra och registrera ditt fordon enkelt på
adressen if.fi/fordon, på Mina sidor eller
via Ifs telefontjänst 010 19 19 19.
– Uppgifterna förmedlas elektroniskt till
Traficom, utan besök på besiktningskontoret.
– Registreringen lyckas också på adressen
traficom.fi och på samma sätt som tidigare på
Ifs kontor och de på flesta besiktningsställena.
Läs mer om registrering av fordon på
if.fi/registrering.

FÖRSÄKRINGS-, REGISTRERINGS- OCH
SKADEÄRENDENA SNABBT OCH ENKELT

• Köp dina försäkringar snabbt och
behändigt i webbutiken på adressen
if.fi/forsakringar.
• Mina sidor är en webbtjänst för Ifs kunder,
där du smidigt sköter dina försäkrings-,
registrerings- och skadeärenden.
• 90 % av våra kunder är mycket nöjda
eller nöjda med vår skadehantering.
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NMÄLAN

GÖR SKADEA

VIA MINA
SIDOR en

på adf.rfiess
i

Basfakta om

IF FORDONSFÖRSÄKRING

Din fordonsförsäkring består av en trafikförsäkring och den
If Kaskoförsäkring som du valt. I försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren
redogörs i detalj för fordonsförsäkringens innehåll.
Dina försäkringar upphör, om du säljer ditt fordon eller säger upp dina
försäkringar skriftligen. Om du inte betalar kaskoförsäkringens premie
senast på förfallodagen, har If rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter det att meddelandet om uppsägningen har sänts.

TRAFIKFÖRSÄKRING

Trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador som orsakas
till följd av att ditt fordon använts i trafik i enlighet med trafikförsäkringslagen. Försäkringen ersätter inte skador på ditt eget fordon och inte
heller förarens, ägarens eller innehavarens egendom. Trafikförsäkringen
gäller i EES- och Green Card-länderna med undantag av Iran, Kosovo,
den norra delen av Cypern och Nagorno-Karabach.

Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i försäkringsvillkoren göra ändringar i avtalets innehåll eller premierna
då en ny försäkringsperiod börjar. Vi meddelar dig om eventuella
ändringar separat.

KASKOFÖRSÄKRING

Objekt för försäkringen är ditt fordon jämte standardutrustning och
sedvanlig, fast installerad tilläggsutrustning som är avsedd att användas
i trafik med vissa begränsningar. Försäkringen omfattar inte delar som
är avsedda för tävlingsbruk och inte heller tejpningar och specialmålningar.

Uppge fordonets ägar- och innehavaruppgifter enligt den verkliga
situationen. Om du har lämnat fel uppgifter, kan försäkringsbolaget
avslå ersättningen eller annullera försäkringen.

KASKOSKYDDENS INNEHÅLL

Kaskoförsäkringen gäller i Europa och i Green Card-länderna med
undantag av Iran, Kosovo, den norra delen av Cypern och
Nagorno-Karabach. Ansvarsförsäkringsskydden utomlands gäller i
de Green Card-länder som inte hör till EES.

KOLLISIONSSKYDD

– kollision, avkörning, att fordonet vält, skada som orsakats av ett
okänt fordon eller någon annan yttre, plötslig och oförutsedd skada
– självrisk enligt val

ERSÄTTNING

DJURKOLLISIONSSKYDD

Anmäl skada till If utan dröjsmål. Vi ersätter i första hand reparationskostnaderna för ditt fordon eller motsvarande belopp. Vi kan också lösa
in ditt fordon till gängse pris om det inte går att reparera till skäliga
kostnader. Med gängse pris avses det kontanta pris som man skulle ha
fått för ditt fordon vid tidpunkten för skadan. Vid fastställandet av det
gängse priset beaktas marknadssituationen och fordonets skick.

– skada på fordonet till följd av kollision med ett djur
– självrisk 200 euro

BÄRGNING OCH RESEKOSTNADER

– bogsering till reparationsverkstad, om körningen avbrutits i Finland 		
till följd av att fordonet fått ett tekniskt fel, skadats eller stulits
– nödvändiga rese- och boendekostnader upp till 500 euro
– ingen självrisk

STÖRRE SJÄLVRISK – MINDRE FÖRSÄKRINGSPREMIE

Från den ersättning som betalas ut görs avdrag för självrisken. Du kan
som självrisk vid kollisionsskador välja 200 euro, 500 euro eller
1 500 euro beroende på fordon. Självriskerna för de övriga skydden
framgår av beskrivningen av respektive skydd. Vid skador som inträffat
utanför Norden och Estland tillämpas förhöjd självrisk.

STÖLDSKYDD

– stöld eller olovligt brukande av ett låst fordon eller dess utrustning
– självrisk 200 euro

SKADEGÖRELSESKYDD

AVSTÄLLNING

– uppsåtlig skadegörelse på fordonet
– ersätter inte skada som orsakats med ett annat fordon
– självrisk 200 euro

Du kan nu anmäla avställning av vilket fordon som helst som införts i
fordonsregistret. Fordonet får inte användas när det tagits ur trafik och
anmälts som avställt. Trafikförsäkringen upphör inte i samband med
vanlig avställning, men If ger återbäring på försäkringspremierna för
ditt fordon under avställningstiden:
– på trafikförsäkringen för moped, mopedbil, terränghjuling och 		
terrängfordon
– på kaskoförsäkringens kollisionsskydd för alla fordon.
Återbäring beviljas inte på premier för försäkringar med premiesättning
enligt årstid.

BRANDSKYDD

– brandskada till följd av eld eller blixtnedslag
– självrisk 200 euro

INLÖSNINGSSKYDD

– det kontanta försäljningspriset för ett nytt likadant fordon, om ditt
fordon är högst tre år gammalt, har körts högst 60 000 km,
reparationskostnaderna uppskattas till över 50 % av priset för ett nytt
fordon och du är fordonets första ägare eller innehavare
– i annat fall det gängse priset förhöjt med 30 %, då de uppskattade
reparationskostnaderna är mer än 60 % av det gängse priset
– för ett fordon som skaffats begagnat är ersättningen högst det gängse
priset vid anskaffningstidpunkten
– självrisken vid respektive skadefall

BEGRÄNSNINGAR

Kaskoförsäkringen ersätter t.ex. inte:
– inre skador på fordonet, såsom skador som beror på ett tekniskt fel
eller bristfällig olje- eller kylvätskecirkulation
– långsamt uppkommande skador, såsom slitage, anfrätning och
korrosion
– skador som orsakas av vatten vid körning i vatten eller på område
täckt av vatten
– skada som uppstått vid deltagande i hastighetstävling eller träning
inför sådan
– minskning i fordonets värde.

FINANSIERINGSSKYDD

– ingår i Helkasko och Förmånskasko, om fordonet är finansierat
– ersättning till fordringsägare för fordran som vid tidpunkten för
skadan inte förfallit till betalning eller ersättning till leasinguthyraren, om ersättningen förvägras eller sänks t.ex. till följd av för		
summelse av säkerhetsföreskrifter
– självrisken vid respektive skadefall

Kaskoförsäkringen ersätter inte skada som har orsakats uppsåtligen,
av grov oaktsamhet eller under påverkan av alkohol eller andra
droger. Säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren ska iakttas. Om
säkerhetsföreskrifterna försummas, kan det leda till att ersättningen
nedsätts eller att ingen ersättning alls betalas ut.
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–		skador som orsakats utomstående och passagerare i ditt fordon
och för vilka föraren i ditt fordon är ansvarig
– maximiersättning vid personskador 250 000 euro, vid sakskador
250 000 euro
– självrisk 500 euro

RÄTTSSKYDD

– nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader i tvisteoch brottmål som hänför sig till fordonet upp till 8 500 euro
– täcker inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade
ådömts att betala
– självrisk 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

FÖRSÄKRINGSGIVARE

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland
Registrerad hemort Stockholm, FO-nummer 1602149-8
Ängsporten 4, 02200 Esbo, tfn 010 15 15 15 (växel)
If Kundservice tfn 010 19 19 19
Försäkringsgivaren eller dess ombud ger inte personliga rekommendationer om försäkringar enligt lagen om försäkringsavtal.
FÖRSÄKRINGSGIVARENS OMBUD

Nordea Bank AB (publ), filial i Finland, Hamnbanegatan 5,
00020 NORDEA, hemort Helsingfors, FO-nummer 2858394-9,
tfn +358 9 1651.
Fungerar som ombud för If Skadeförsäkring AB:s (publ) filial i Finland,
Nordea Livförsäkring Finland Ab och Nordea Försäkring Finland Ab.
Ombudet har införts i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister och registeruppgifterna kan kontrolleras på Finansinspektionens webbplats fiva.fi.

Vi behandlar kundernas personuppgifter med iakttagande av vid var tid
gällande försäkrings- och dataskyddslagstiftning och värnar också i övrigt
om kundernas integritetsskydd vid behandlingen av personuppgifter. Vi
behandlar kundernas personuppgifter för skötseln av försäkringsärenden
i olika skeden av försäkringens livscykel, såsom när försäkringsavtal ingås,
under försäkringsperioden och vid skadehanteringen. Uppgifterna skaffas
från kunden själv, från de instanser som kunden har beviljat fullmakt,
från offentliga register som förs av myndigheter samt kreditupplysningsregistret. Vi använder vårt kundregister också för marknadsföring till våra
kunder.
Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående utan kundens samtycke,
såvida inte utlämnandet av uppgifter baserar sig på en bestämmelse i lag.
Vi spelar in telefonsamtal med försäkrings- och ersättningstjänsten för
att verifiera innehållet i samtalet med kunden, exempelvis när det är
fråga om att ingå avtal eller rådgivning i anslutning till skadeärenden.
Vi använder inspelningarna också för att utveckla kvaliteten på våra
tjänster. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns
på adressen: if.fi/hantering-av-personuppgifter.

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland är en del av Sampokoncernen, vars moderbolag Sampo Abp äger över 20 % av
Nordea Bank AB.
Ombudets försäljningsarvode baserar sig på antalet sålda försäkringar.
KONSUMENTSKYDD

Om du som försäkringstagare eller ersättningssökande är missnöjd med
försäkringsbolagets beslut, kan du vända dig till If Kundombudsman.
Lämna in uppgifterna om ärendet inom sex månader efter att du fått
beslutet på adressen asiakasvaltuutettu@if.fi eller If Kundombudsman,
PB 2018, 20025 IF.
Försäkrings- och finansrådgivningen (fine.fi) och Konsumenttvistenämnden (kuluttajariita.fi) ger beslutsrekommendationer gällande
försäkringsgivarens eller ombudets förfarande. Trafikskadenämnden (liikennevahinkolautakunta.fi) ger beslutsrekommendationer i fråga om ersättningsärenden i enlighet med
trafikförsäkringslagen. Du kan också få ärendet prövat i domstol
genom att väcka talan vid tingsrätten.
Mer information och en kontaktblankett till kundombudsmannen finns
på adressen if.fi/andringsansokan.

If Kundservice: if.fi/kundservice, tfn 010 19 19 19 (lna/msa)

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland, FO-nummer 1602149-8 If Skadeförsäkring AB (publ), 10680 Stockholm, Sverige Org. nr. 516401-8102 65472 6/2019

ANSVARSSKYDD UTOMLANDS

