
66
67

7 
 2

/2
01

8 
   

   
   

If 
Sk

ad
ef

ör
sä

kr
in

g 
AB

 (p
ub

l),
 fi

lia
l i

 F
in

la
nd

, F
O

-n
um

m
er

 1
60

21
49

-8
, I

f S
ka

de
fö

rs
äk

rin
g 

AB
 (p

ub
l),

 1
06

80
 S

to
ck

ho
lm

, S
ve

rig
e,

 O
rg

. n
r. 

51
64

01
-8

10
2

UNIKA 
BMW FÖRSÄKRING.
GER SKYDD FÖR DIN BIL OCH ALLA I BILEN
Försäkringshandledningen gäller från 17.2.2018.   
www.bmwvakuutus.fi

BMW Financial Services

När du älskar att köra.



SKYDD OCH VAD DET ERSÄTTER HELKASKO DELKASKO

HYRBILSTJÄNST
• användning av ersättande bil under reparationstiden; färden fortsätter,  

även om körningen avbryts till följd av en kollision eller ett tekniskt fel
TILLÄGGSSKYDD

HÖGRE ERSÄTTNING VID INLÖSNING
Om bilen går till inlösning lämnas bättre ersättning jämfört med normal ersättning vid inlösning. 
 I ersättning utbetalas priset för en ny bil, om följande villkor uppfylls:
• bilen är under tre år gammal
• kunden är bilens första ägare eller innehavare
• bilen är medkörd högst 60 000 km.
I annat fall höjer vi ersättningen rentav 30 % över marknadspriset.  
Om bilen har skaffats begagnad, ersätts högst marknadspriset vid anskaffningstidpunkten.

TILLÄGGSSKYDD

GLASSKYDD
• stenskott i glasrutan; vid reparation av rutan avdras ingen självrisk,  

vid byte är självrisken 200 euro.
TILLÄGGSSKYDD

KOLLISIONSSKYDD* 
• skador som orsakats vid kollision eller avkörning ✓

PARKERINGSSKYDD
• stötar på parkerad bil utan bonusförluster ✓

NATURFENOMENSKYDD
• skador som orsakats av naturfenomen ✓

PERSONSKYDD
• tilläggsersättning om föraren eller en passagerare skadas eller  

avlider i samband med en trafikolycka
✓ ✓

KELDJURSSKYDD 
• hund eller katt i bilen skadas eller avlider i samband med en trafikolycka ✓ ✓

BÄRGNING OCH RESEKOSTNADER
• kostnader för bogsering och avbrott i resa ✓ ✓

DJURKOLLISIONSSKYDD 
• skador till följd av kollision med ett djur ✓ ✓

SKADEGÖRELSE-, STÖLD- OCH BRANDSKYDD 
• skador till följd av skadegörelse, stöld eller brand ✓ ✓

ANSVARSSKYDD UTOMLANDS
• skador som orsakats utomstående eller passagerare i din bil och  

för vilka föraren är ansvarig
✓ ✓

RÄTTSSKYDD
• rättegångskostnader i tvister och brott som hänför sig till bilen ✓ ✓

FINANSIERINGSSKYDD 
• om bilen är finansierad, försäkras den automatiskt med Helkasko
• ersättning till bilens finansiär eller leasinguthyrare, om ersättning inte betalas ut till 

försäkringstagaren t.ex. på grund av att säkerhetsföreskrifterna försummats

✓

* STÖRRE SJÄLVRISK – MINDRE FÖRSÄKRINGSPREMIE.
Som självrisk vid kollisionsskador kan du välja 200 euro (grundsjälvrisk) eller alternativt 300, 400, 500 eller 700 euro.

Självriskerna för de övriga skydden framgår av sidan 5 i denna handledning.

VÄLJ DEN KASKOFÖRSÄKRING
SOM PASSAR DIG BÄST
Det lönar sig att välja kaskoförsäkringens skyddsnivå med omsorg. De vanligaste skadorna som ersätts från 
kaskoförsäkringen är kollision med ett annat fordon eller ett djur, dikeskörning, bogsering av en bil som gått 
sönder och ersättande bil samt brandskada. BMW Försäkring beviljas av If – det  enda försäkringsbolaget, vars 
kaskoförsäkringar innehåller Personskydd. Det ger tilläggsskydd vid allvarliga trafikolyckor.

Uppgifterna i denna försäkringshandledning gäller BMW Försäkringar för person- och paketbilar i privat bruk.Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för 
BMW Försäkring. Mer ingående uppgifter om skydden hittar du på sidan 5  i broschyren. Läs också försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren på adressen 

www.bmwvakuutus.fi. Eventuella skador ersätts i enlighet med dem.
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MED BMW FÖRSÄKRING FÅR DU TILLGÅNG TILL BMW MÄRKESFÖRMÅNER:
• Bilen repareras alltid vid en BMW-märkesverkstad

• Vid reparationer används alltid BMW-reservdelar i original



Din fordonsförsäkring består av en trafikförsäkring och den 
kaskoförsäkring som du valt. I försäkringsbrevet och försäk-
ringsvillkoren redogörs i detalj för fordonsförsäkringens innehåll.

TRAFIKFÖRSÄKRING
Trafikförsäkringen ersätter person- och egendomsskador 
som orsakas till följd av att din bil använts i trafik i enlig-
het med trafikförsäkringslagen. Försäkringen ersätter inte 
skador på din egen bil och inte heller egendom som tillhör 
bilens förare, ägare eller innehavare. Trafikförsäkringen gäl-
ler i EES- och Green Card-länderna.

TRAFIKFÖRSÄKRINGENS BONUS
Din trafikförsäkringsbonus fastställs enligt din försäk-
rings- och skadehistoria samt försäkringsvillkoren. För nya 
trafikförsäkringar är bonusen nu minst 30 %. Bonusen stiger 
i regel med 10 procentenheter om året upp till 80 %. Efter 
en skada sjunker bonusen med 10, 15 eller 20 procenten-
heter beroende på bonusklassen vid tidpunkten för skadan.

KASKOFÖRSÄKRING
Objekt för BMW Försäkring är din bil jämte stan-
dardutrustning, sedvanlig tilläggsutrustning samt 
efterinstallerad hemelektronik och navigeringsapparater 
upp till den maximiersättning som anges i försäkringsvill-
koren. Försäkringsobjekt är också all i din bil installerad 
BMW-tillvalsutrustning i original. Försäkringen omfattar 
inte delar som är avsedda för tävlingsbruk och inte heller 
tejpningar och specialmålningar.

Kaskoförsäkringen gäller i Europa och i Green Card-län-
derna. Ansvarsskyddet utomlands gäller i de Green 
Card-länder som inte hör till EES, såsom Ryssland. Kasko- 
försäkringens bonus är som störst 80 %, och du får full 
bonus på en ny försäkring. Efter att en skada ersatts från 
Kollisionsskyddet sjunker bonusen med 10 procentenheter 
och efter ett skadefritt år stiger bonusen åter med 10 pro-
centenheter om året. Delkasko har ingen bonus.

ERSÄTTNING
Vi ersätter i första hand reparationskostnaderna för din bil 
eller motsvarande belopp. Vi kan också lösa in din bil till dess 
gängse pris eller i enlighet med villkoren för Inlösningsskyd-
det, om bilen inte går att reparera till skäliga kostnader. Med 
gängse pris avses det kontanta pris som man skulle ha fått 
för din bil vid tidpunkten för skadan. Vid fastställandet av det 
gängse priset beaktas marknadssituationen och bilens skick. 
Från ersättningen görs avdrag för den självrisk som anges 
i ditt försäkringsbrev. Vid skador som inträffat utanför Nor-
den och Estland tillämpas förhöjd självrisk. Vid skador som 
inträffat i samband med bildelning (peer-to-peer car sha-
ring) är självrisken i alla försäk ringsskydd minst 1 000 euro.

AVSTÄLLNING
På Mina sidor kan du avställa din registrerade bil. Trafikför-
säkringen upphör inte i samband med vanlig avställning, men 
du får återbäring på försäkringspremierna för den tid som 
bilen är avställd. Bilen får inte användas när den har tagits 
ur trafik och anmälts som avställd.

BEGRÄNSNINGAR
Kaskoförsäkringen ersätter t.ex. inte:

• skador som beror på ett tekniskt fel på din bil eller brist-
fällig olje- eller kylvätskecirkulation

• långsamt uppkommande skador, såsom slitage, anfrät-
ning och korrosion

• skador som uppstått vid körning på väg som är under 
vatten eller på is utanför godkända vintervägar

• skador som uppstått vid deltagande i tävling eller trä-
ning inför tävling på område eller vägsträcka som har 
avstängts för allmän trafik

• skador som uppstått vid deltagande i övningskörning 
eller hastighets träning på område eller vägsträcka som 
avstängts för allmän trafik (som sådan anses också 
s.k. turistkörning på t.ex. Nürburgrings nordslinga och 
Spa-Franchorchamps)

• minskning i bilens värde.

Anmäl skadan utan dröjsmål till If. Kaskoförsäkringen ersät-
ter inte skada som orsakats uppsåtligen, av grov oaktsamhet 
eller under påverkan av alkohol eller andra droger. Säker-
hetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren ska iakttas. Om 
säkerhetsföreskrifterna försummas, kan det leda till att ersätt-
ningen nedsätts eller att ingen ersättning alls betalas ut.

Dina försäkringar upphör, om du säljer din bil eller säger upp 
dina försäkringar skriftligen. Om du inte betalar kaskoförsäk-
ringens premie senast på förfallodagen, har If rätt att säga 
upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter det att med-
delandet om uppsägningen har sänts.

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.

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

Försäkringen beviljas av If Skadeförsäkring AB (publ),  
filial i Finland.

BASFAKTA OM BMW FÖRSÄKRING
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DINA UNIKA KUNDFÖRMÅNER HOS IF
Som kund hos BMW Försäkring får du Ifs kundförmåner, 
eftersom BMW Försäkring beviljas av If.

IF FÖRMÅNSPROGRAM  
BELÖNAR OCH BETJÄNAR

• Upp till 15 % rabatt på försäkringarna.
• För skadefria år samlar du hela 40 euro om året på  

If Självriskkonto, ända upp till 200 euro. Du kan 
använda pengarna till att minska självriskandelen vid 
de flesta skador.

• På den högsta nivån får du en egen servicerådgivare.

IFS FÖRNYADE MÄSTERFÖRARFÖRMÅN 
FÖR OMSORGSFULLA FÖRARE

• Du får genast 30 % i bonus på en ny trafikförsäkring. 
Bonusen stiger med 10 procentenheter om året. 

• Du blir Mästerförare på 5 år eller rentav ännu kortare tid. 
Som Mästerförare är din bonus 80 % och den sjunker 
inte med den första skadan. 

• Som Mästerförare är också din kasko försäkringsbonus 
oförändrad efter den första kaskoskadan. Du kan 
använda förmånen en gång per försäkringsperiod.

ÖVRIGA FÖRMÅNER FÖR BILISTER 
• Om familjen skaffar ytterligare en bil eller byter bil utgår 

bonusen inte från 0 %, utan i bonusen beaktas att du 
kört omsorgsfullt med din tidigare bil. På detta sätt kan 
du genast få 80 % i bonus för din nya bil. 

• På Helkasko får du genast 80 % i bonus. 

FÖRSÄKRINGS-, REGISTRERINGS- OCH 
ERSÄTTNINGSÄRENDENA SNABBT OCH 
ENKELT 

• Mina sidor är en webbtjänst för Ifs kunder, där du 
smidigt sköter dina försäkrings-, registrerings- och 
ersättningsärenden.

SMIDIG SKADEHANTERING
•  90 % av våra kunder är mycket nöjda eller nöjda med 

vår skadehantering.

Servicen är snabb och sakkunnig. Särskilt ersättnings-
situationer kan vara stressande men If gör allting enkelt. Det 
känns bra att vara kund hos ett pålitligt försäkringsbolag.
Man 61 år, Helsingfors 

Med ett enda samtal fick jag hjälp. If Apu i mobiltelefonen var 
ett fantastiskt stöd i nödens stund ensam ute på landsvägen.
Kvinna 54 år, Reso 
Källa: Ifs kundrespons 2017 
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Ansvarsskydd utomlands
• skador som orsakats utomstående och passagerare i 

din bil och för vilka föraren i din bil är ansvarig
• maximiersättning vid personskador 250 000 euro, vid 

sakskador 250 000 euro
• självrisk 500 euro, sänker inte bonusen

Brandskydd
• brandskada till följd av eld eller blixtnedslag
• självrisk 200 euro, sänker inte bonusen

Bärgning och resekostnader
• bogsering till BMW-verkstad om körningen avbrutits  

i Finland till följd av att din bil fått ett tekniskt fel, skadats 
eller stulits

• rese- och boendekostnader upp till högst 500 euro
• ingen självrisk, sänker inte bonusen

Bärgning och resekostnader utomlands
• bogsering av din bil till närmaste BMW-verkstad
• transport av din bil till hemorten på separat avtalat sätt, 

om föraren skadats, insjuknat eller avlidit och passa-
geraren saknar körkort

• biljett för en person för att hämta din bil som lämnats 
för reparation

• utöver bogsering och transport av din bil ersätts högst 
2 000 euro

• ingen självrisk, sänker inte bonusen
 
Hyrbilstjänst och Bärgning och resekostnader gäller utom-
lands i form av Bärgning och resekostnader utomlands.

Djurkollisionsskydd
• skador till följd av kollision med ett djur 
• självrisk 200 euro, sänker inte bonusen

Finansieringsskydd
• ersättning till fordringsägare för fordran som vid tidpunk-

ten för skadan inte förfallit till betalning eller ersättning 
till leasinguthyrare, då ersättningen förvägras eller sänks 
t.ex. till följd av försummelse av säkerhetsföreskrifterna

• ingår i Helkasko, om din bil är finansierad
• självrisken vid respektive skadefall

Glasskydd
• skada till följd av ett slag mot bilens glasruta som mins-

kar trafiksäkerheten
• om glaset repareras, ingen självrisk
• om glaset byts ut, självrisk 200 euro
• sänker inte bonusen

Hyrbilstjänst
• ersättande bil för högst 40 dygn, om körningen 

avbrutits i Finland till följd av att din bil fått ett tekniskt 
fel, skadats eller stulits

• utöver bogsering och transport av din bil ersätts högst 
2 000 euro

• ingen självrisk, sänker inte bonusen

Inlösningsskydd
• det kontanta försäljningspriset för en ny likadan bil, om 

din bil är högst tre år gammal, har körts högst 60 000 km, 
reparationskostnaderna uppskattas till över 50 % av priset 
för en ny bil och du är bilens 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 en bil som skaffats begagnad är ersättningen högst 
det gängse priset vid anskaffningstidpunkten

• självrisken vid respektive skadefall

Keldjursskydd
• om en hund eller katt som varit passagerare i din bil 

skadats eller avlidit i samband med en trafikolycka
• ingen självrisk, sänker inte bonusen

Kollisionsskydd
• kollision, avkörning, att din bil vält, skada som orsakats 

av ett okänt fordon eller någon annan yttre, plötslig och 
oförutsedd skada

• självrisk enligt val, bonusen sjunker

Naturfenomenskydd 
• skada på lackeringen till följd av hagel 
• skada till följd av att en gren eller ett träd har fallit på bilen 
• skada på grund av översvämning när din bil stått parkerad
• skada som orsakats av översvämning ersätts inte vid 

körning på område som är under vatten
• självrisk 200 euro, sänker inte bonusen

Parkeringsskydd
• skada då ett okänt fordon bucklar till din parkerade bil 
• självrisk 200 euro, sänker inte bonusen

Personskydd
Personskyddet kompletterar det skydd som den lagstad-
gade trafikförsäkringen ger. Ersättning betalas ut från 
Personskyddet, om en person har skadats eller förolyck-
ats i en trafikolycka 

• i egenskap av förare eller passagerare i din bil 
• efter att oavsiktligt ha blivit överkörd av din bil när den 

framförts av en nära släkting
• ingen självrisk, sänker inte bonusen

Rättsskydd
• nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskost-

nader i tviste- och brottmål som hänför sig till din bil 
upp till 8 500 euro

• täcker inte motpartens rättegångskostnader som den 
försäkrade ådömts att betala

• självrisk 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro

Skadegörelseskydd
• uppsåtlig skadegörelse på din bil
• ersätter inte skada som orsakats med ett annat fordon
• självrisk 200 euro, sänker inte bonusen

Stöldskydd
• stöld av din låsta bil eller dess utrustning eller olov-

ligt brukande
• självrisk 200 euro, sänker inte bonusen

SKYDDEN I BMW FÖRSÄKRING

5



Internet
www.bmwvakuutus.fi

Telefontjänst
010 19 19 81 må–fr kl. 8–20

Skadeanmälningar
www.bmwvakuutus.fi eller telefontjänst 010 19 19 81, må–fr kl. 8–18
Nödjour 0800 1 3800 övriga tider, också veckoslut

Försäkringarna beviljas av If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland 
och regleras i lagen om försäkringsavtal och övrig finsk lagstiftning.  
Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, 
PB 103, 00101 Helsingfors,  www.finanssivalvonta.fi, tfn 09 183 5360 
och fax 09 183 5328.
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REGISTRERING OCH FÖRSÄKRING  
ENKELT PÅ EN GÅNG
När du försäkrar ditt fordon hos If, kan du också enkelt sköta registre-
ringen via Ifs elektroniska tjänster eller telefontjänsten.  
Du når oss när som helst och var som helst på adressen if.fi.
• Registreringen lyckas också elektroniskt på adressen trafi.fi  

eller på samma sätt som tidigare på Ifs kontor och de flesta 
besiktningsställena.

När du älskar att köra.

http://www.bmwvakuutus.fi
http://www.bmwvakuutus.fi
http://www.if.fi
http://www.trafi.fi

