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Varför If Fordonsförsäkring?

Det bästa skyddet för
ditt fordon
1 Heltäckande skydd för ditt fordon
Det lönar sig att komplettera den lagstadgade trafikförsäkringen
med en kaskoförsäkring. Med If Fordonsförsäkring får du båda
i samma paket.
2 If Apu löser dina fordonsproblem för dig
Som vår fordonskund kan du alltid kontakta If Apu, oavsett vad
ditt problem gäller. När du behöver bärgning eller motorn stannar,
kommer If Apu omedelbart till hjälp.
3 Försäkringen anpassar sig efter dina behov
En snöskoter behöver ett annat skydd än en släpvagn.
If Fordonsförsäkring erbjuder lämpligt skydd för olika fordon

Du får If Fordonsförsäkring på adressen
if.fi/fordon eller på numret 010 19 19 19
Läs också mer om vårt kundförmånsprogram på adressen
if.fi/formansprogram

Denna handledning är inte en fullständig redogörelse för If Fordonsförsäkring. Läs handledningen omsorgsfullt
och ta också del av försäkringsvillkoren och de allmänna avtalsvillkoren. Eventuella skador ersätts i enlighet
med försäkringsvillkoren.
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Fordonsförsäkringen i ett nötskal

Kaskoförsäkringen
kompletterar trafikförsäkringen
Fordonsförsäkringen består av en trafikförsäkring och den
kaskoförsäkring som du valt.

Trafikförsäkringen omfattar personskador som drabbat fordonets
förare och passagerare samt skador som orsakats den oskyldiga
parten. Från kaskoförsäkringen får du ersättning för skador på ditt
fordon och dess utrustning.

Heltäckande skydd med kasko

Gör ersättnings-

Du kan själv välja kaskoförsäkringens skyddsnivå.
Alternativen beror på vilket fordon du vill försäkra.

ansökan smidigt via

För släpvagn kan du välja Helkasko, Förmånskasko
eller Delkasko. Helkasko ger ett heltäckande skydd.
Förmånskasko ersätter bland annat kollisioner och
skador till följd av naturfenomen. Delkasko lämnar
kollisionsskador på ditt ansvar.

If Mobil. Där kan du

Mina sidor eller
nu också hålla dig
uppdaterad om hur
skadehanteringen
fortskrider.

För snöskoter, terränghjuling, moped, mopedbil eller
traktor kan du välja Helkasko eller Delkasko.
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Registrering och försäkring enkelt på en gång från If
• Försäkra och registrera ditt fordon enkelt på adressen if.fi/fordon
på Mina sidor eller via Ifs telefontjänst på numret 010 19 19 19
• Uppgifterna förmedlas elektroniskt till Traficom utan besök på
besiktningskontoret
• Registreringen lyckas också på adressen traficom.fi och på
de flesta besiktningsställena
Läs mer om registrering av fordon på if.fi/registrering.

sidan 4

Bilförsäkringshandledning

Vad ersätter fordonsförsäkringen?

Kaskoförsäkringen ger
skydd för ditt fordon
och din utrustning
I det följande berättar vi kort om de skydd som ingår i kaskoförsäkringarna.

Om du vill läsa mer ingående om vad skydden innehåller, hittar du
detaljerad information i försäkringsvillkoren.

Inlösningsskydd ingår i Helkasko för släpvagn
(ingår inte i Helkasko för andra fordon)
Inlösningsskydd
Ersättning motsvarande priset för en ny släpvagn eller bättre ersättning
än det gängse marknadspriset om släpvagnen går till inlösning. I ersättning utbetalas det kontanta försäljningspriset för en ny likadan släpvagn,
om din släpvagn är högst 3 år gammal, har körts högst 60 000 km, reparationskostnaderna uppskattas till över 50 % av priset för en ny släpvagn
och du är släpvagnens första ägare eller innehavare. Om dessa villkor
inte uppfylls och de uppskattade reparationskostnaderna är mer än
60 % av det gängse priset, får du i ersättning släpvagnens gängse pris
förhöjt med 30 %. För en släpvagn som skaffats begagnad är ersättningen högst det gängse priset vid anskaffningstidpunkten. Självrisken
bestäms enligt skadefallet, exempelvis görs vid en kollisionsskada avdrag
för den självrisk som du valt för kollisionsskyddet.
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Skydd som ingår i Helkasko och Förmånskasko
Kollisionsskydd
Ersättning för skador till följd av kollision, avkörning, att fordonet vält
eller skada som orsakats av ett okänt fordon. Som självrisk kan du välja
200, 500 eller 1 500 € beroende på vilket fordon du vill försäkra.
Finansieringsskydd
Ersättning till fordonets finansiär eller leasinguthyrare, då ersättning inte
betalas ut till försäkringstagaren exempelvis till följd av att säkerhetsföreskrifterna försummats. Självrisken bestäms enligt skadefallet,
exempelvis görs vid en kollisionsskada avdrag för den självrisk som du
valt för kollisionsskyddet.

Skydd som ingår i Helkasko, Förmånskasko
och Delkasko
Djurkollisionsskydd
Ersättning för skador om ditt fordon krockat med ett djur.
Självrisk 200 €.
Bärgning och resekostnader (släpvagn, mopedbil och lätt fyrhjuling)
Ersättning för bogsering till reparationsverkstad, om körningen avbrutits
i Finland till följd av att ditt fordon fått ett tekniskt fel, skadats eller
stulits. Ersättning för rese- och boendekostnader högst 500 €. Ingen
självrisk.
Om bärgningshjälp eller vägassistans skaffats för fordonet som separat
tjänst, utbetalas ersättning från försäkringen endast till den del som
ersättning inte betalas ut från bärgningshjälpen eller vägassistansen.
Skadegörelseskydd
Ersättning för uppsåtlig skadegörelse på ditt fordon. Ersätter inte skada
som orsakats med ett annat fordon. Självrisk 200 €.
Stöldskydd
Ersättning för stöld av ditt låsta fordon och dess utrustning eller olovligt
brukande. Självrisk 200 €.
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Brandskydd
Ersättning för brandskada till följd av eld eller blixtnedslag.
Självrisk 200 €.
Ansvarsskydd utomlands
Ersättning för skador som orsakats utomstående eller passagerare
i ditt fordon och för vilka fordonets förare är ansvarig. Maximiersättning
vid personskador 250 000 €, vid sakskador 250 000 €. Självrisk 500 €.
Rättsskydd
Ersättning för nödvändiga och skäliga rättegångskostnader i tvister
och brottmål som hänför sig till ditt fordon. Maximiersättning 8 500 €.
Täcker inte motpartens rättegångskostnader som den försäkrade dömts
att betala. Självrisk 20 % av kostnaderna, dock minst 200 €.
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Viktig information om fordonsförsäkringen

Ta hand om ditt fordon
I det följande får du viktig information bland annat om försäkringens
giltighet, begränsningar och premier.

Trafikförsäkringens giltighet
Trafikförsäkringen gäller inom EES och i de så kallade gröna kortländerna, med undantag av Iran, Kosovo, den norra delen av Cypern,
Marocko, Tunisien och Nagorno-Karabach.

Kaskoförsäkringens objekt och giltighet
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.
Kaskoförsäkringen gäller i Europa och i de så kallade gröna kortländerna, med undantag av Iran, Kosovo, den norra delen av Cypern,
Marocko, Tunisien, Turkiet och Nagorno-Karabach.

Ersättning
Anmäl skadan utan dröjsmål till If. Du gör skadeanmälan enklast via
Mina sidor eller If Mobil. Vi ersätter i första hand reparationskostnaderna för ditt fordon eller motsvarande belopp. Vi kan också
lösa in ditt fordon till dess gängse pris, om det inte går att reparera
till rimliga 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.

sidan 8

Bilförsäkringshandledning

Försäkringsbolaget har rätt att välja den reparationsverkstad, bärgningsfirma eller biluthyrningsfirma från vilken tjänsten skaffas.
Kontakta därför alltid först If. Om fordonets bärgning, reparation,
hyrning eller annan tjänst eller reservdelar skaffas från någon annan
än en sådan tjänsteleverantör eller försäljare som utsetts av If,
ersätts kostnaderna för dem högst upp till beloppet av de kostnader
som hade uppstått vid anlitande av en tjänsteleverantör som If
utsett.

Självrisk
Från den ersättning som betalas ut görs avdrag för självrisken. Du
kan välja mellan olika självrisker för kollisionsskyddet beroende på
vilket fordon du vill försäkra. En större självrisk sänker försäkringspremien. Vid skador som inträffat utanför Norden och Estland
tillämpas förhöjd självrisk.

Avställning
Du kan 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 för den tid som fordonet är avställt premieåterbäring på
trafikförsäkringen för moped, mopedbil, terränghjuling och terrängfordon och på kaskoförsäkringens kollisionsskydd för alla fordon.
Återbäring beviljas inte på försäkringen för snöskoter, eftersom
försäkringen premiesätts enligt årstid. Den tid som snöskotern
inte används har således redan beaktats i premien och du behöver
därför inte avställa skotern.

Begränsningar
Kaskoförsäkringen ersätter exempelvis inte:
• Inifrån kommande skador på fordonet, såsom skador som beror
på ett tekniskt fel eller bristfällig olje- och kylvätskecirkulation
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• Långsamt uppkommande skador, såsom slitage, anfrätning och
korrosion
• Skador vid körning på väg eller område täckt av vatten
• Om du kört med ditt fordon genom isen utanför godkända
vintervägar, gäller inte snöskoter och terränghjuling
• Skador vid deltagande i hastighetstävling eller träning inför tävling
• Minskning i fordonets värde
• Maskiner, utrustning, stånd, bastur eller andra konstruktioner
som byggts på släpvagn eller hör till släpanordning
• Skada som orsakats uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller under
påverkan av alkohol eller andra droger
Säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren ska iakttas. Om de
försummas, kan det leda till att ersättningen nedsätts eller att ingen
ersättning alls betalas ut.

Faktorer som inverkar på premien
Genom prissättningen strävar vi efter att premien ska motsvara den
rådande risken för varje enskild försäkrad. Då fördelas premierna
rättvist mellan alla försäkrade.
På premien inverkar bland annat tidpunkten för när försäkringen
beviljas, försäkringstagarens ålder och boningsort, självrisken och
eventuell If Förmånskundrelation samt försäkringsskyddets omfattning.
De faktorer som inverkar på premien varierar i olika försäkringsskydd.
På fordonsförsäkringens pris inverkar exempelvis den självrisk som du
valt eller premiesättningen enligt årstid för snöskoter.

Premiesättning enligt årstid för snöskoterförsäkring
Försäkringspremien för en snöskoter varierar efter årstiden – premien
är dyrast på vintern och billigast på sommaren. Premien faktureras
emellertid jämnt över hela året, i lika stora poster varje månad.
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Exempel på fördelningen av premien för en snöskoter olika månader.

En försäkring är ett avtal
Försäkringen baserar sig på ett försäkringsavtal. På basis av avtalet
fastställs försäkringsskyddets omfattning och självrisken.
Uppge uppgifterna om fordonets ägare och innehavare enligt den
faktiska situationen. Om du lämnat felaktiga uppgifter, kan If neka
ersättning och annullera försäkringen.

Premiebetalning
Kaskoförsäkringen hålls i kraft, när premien betalas senast på
förfallodagen. Om försäkringspremien inte har betalats, säger If upp
försäkringen att upphöra inom 14 dygn efter att meddelandet om
uppsägningen har skickats.
Med e-faktura kan du betala din faktura i 1, 2, 4 eller 12 poster utan
extra kostnader. Alternativt kan du få en avgiftsfri faktura till Mina
sidor eller en pappersfaktura per post. Om du vill betala din premie
i fler än en post, debiterar vi för varje pappersfaktura 1,90 €/st.
Mer information på adressen if.fi/e-faktura
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Ändring av försäkringsavtalet och avtalets upphörande
Fordonsförsäkringen är en fortlöpande försäkring som gäller en
avtalad försäkringsperiod i sänder. Kom ihåg att underrätta oss om
eventuella förändringar i försäkringens objekt.
Försäkringsbolaget kan under de förutsättningar som nämns i
försäkringsvillkoren göra ändringar i försäkringsvillkoren och
premierna då en ny försäkringsperiod börjar. Dessutom kan
försäkringsbolaget göra sådana ändringar i dem som inte inverkar
på det centrala innehållet i ditt försäkringsskydd. Vi meddelar dig
om eventuella ändringar på förhand.
Din försäkring kan upphöra:
• Vid en på förhand avtalat tidpunkt
• När du skriftligen meddelar vårt bolag om detta
• På försäkringsbolagets beslut under pågående försäkringsperiod, om premien inte har betalats
• På försäkringsbolagets beslut i de övriga situationer som
nämns i försäkringsvillkor och lagar
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If Förmånsprogram belönar och betjänar

Du får rabatt på premierna
varje år
Du omfattas av förmånsprogrammet redan med en försäkring.
Dra full nytta av våra förträffliga kundförmåner.

Förmånerna ökar med din kundrelation. Du får rätt till
förmånerna och rabatterna redan med en hemförsäkring för
ditt hem eller en kaskoförsäkring för person- eller paketbil,
när du valt att få din försäkringspost i elektronisk form till
Mina sidor. Samtidigt som du sköter dina ärenden enklare
sparar du på miljön och din egen tid.
• På den högsta nivån får du
hela 15 % rabatt på dina
försäkringar
• För skadefria försäkringsperioder samlar du hela 40 €
om året på If Självriskkonto,
ända upp till 200 €. Du kan
använda pengarna till att
minska självriskandelen vid
de flesta skador
• På den högsta nivån får du en
egen servicerådgivare

If Förmånsprogram
If Självriskkonto
Förmåner för
organisations-			
medlemmar
Förmåner för unga
Stabila priser
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Uppgifter om försäkringsgivaren
Försäkringsgivare

Konsumentskydd

If Skadeförsäkring AB (publ)
Filial i Finland

Om du som försäkringstagare eller ersättningssökande är missnöjd med beslutet, 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.

Registrerad hemort Stockholm
FO-nummer 1602149-8
Ängsporten 4,
02200 Esbo
Telefon 010 15 15 15 (växel)
If Kundservice, telefon 010 19 19 19
If Skadeförsäkring AB (publ)
10680 Stockholm, Sverige
Org.nr 516401-8102
Försäkringsgivaren eller dess ombud ger inte
personliga rekommendationer om försäkringar
enligt lagen om försäkringsavtal.

Försäkringsgivarens ombud

Försäkrings- och finansrådgivningen (fine.fi)
och Konsumenttvistenämnden (kuluttajariita.fi)
ger beslutsrekommendationer i ärenden som gäller
försäkringsgivarens eller ombudets förfarande.
Trafikskadenämnden (liikennevahinkolautakunta.fi)
ger beslutsrekommendationer i ersättningsärenden
i enlighet med trafikförsäkringslagen. Du kan också
få ditt ärende prövat i domstol genom att väcka
talan vid tingsrätten.
Mer information och en kontaktblankett till kundombudsmannen finns på adressen if.fi/andringsansokan.

Nordea Bank Abp

Behandling av personuppgifter

Nordea Livförsäkring Finland Ab,
FO-nummer 0927072-8
Kajsaniemigatan 6 A, 00100 Helsingfors
Postadress: Aleksis Kivis gata 9, 00020 NORDEA
Tfn 0200 3000

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 våra kunders
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 och från kreditupplysningsregistret. Vi använder vårt kundregister
också för marknadsföring till våra kunder.

Ombudet handlar på If Skadeförsäkring AB:s
(publ) filial i Finlands vägnar och ansvar.
If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland är
en del av Sampokoncernen, vars moderbolag
Sampo Abp äger något under 20 % av Nordea
Bank Abp. Nordea Livförsäkring Finland
Ab är en del av Nordeakoncernen.

Vi lämnar inte ut uppgifter till utomstående utan
kundens samtycke, såvida inte utlämnandet av
uppgifter baserar sig på 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.
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