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MINI Försäkring för din bil 
Produktbeskrivningen gäller från 17.2.2018  
 
I försäkringsbrevet och -villkoren redogörs i detalj för 
försäkringens innehåll. Av försäkringsbrevet framgår de skydd 
som du valt till din försäkring. 
 
Dina försäkringar upphör, när du säljer din bil eller säger upp din 
försäkring skriftligen. Om du inte betalar kaskoförsäkringens 
premie senast på förfallodagen, har If rätt att säga upp 
försäkringen att upphöra 14 dygn efter det att meddelandet om 
uppsägningen har sänts. 
 
Försäkringsbolaget kan göra ändringar i avtalets innehåll eller 
premierna då en ny försäkringsperiod börjar. Vi meddelar om 
eventuella ändringar separat.  
 
Uppge ägar- och innehavaruppgifterna för din bil enligt den 
verkliga situationen. I annat fall kan försäkringsbolaget avslå 
ersättningen eller annullera försäkringen. 
 
Anmäl skada till If utan dröjsmål. 
 

Trafikförsäkring  
Din trafikförsäkring ersätter personskador och egendomsskador 
som orsakats andra till följd av att din bil har använts i trafik. Den 
ersätter inte skador på din egen bil och inte heller egendom som 
tillhör bilens förare, ägare eller innehavare.  
 
Trafikförsäkringen gäller i EES-länderna och de s.k. Gröna kort-
länderna. 
 
Din trafikförsäkringsbonus fastställs enligt din försäkrings- och 
skadehistoria samt försäkringsvillkoren. För nyblivna förare är 
utgångsbonusen nu 30 %. Bonusen stiger i regel med 10 
procentenheter om året upp till 80 %. De flesta förare med 
tillräckligt med skadefria år i vilket försäkringsbolag som helst får 
fulla 80 % i bonus genast för alla sina bilar. Efter en skada sjunker 
bonusen med 10, 15 eller 20 procentenheter beroende på 
bonusklassen vid tidpunkten för skadan. 
 

Kaskoförsäkring 

Objekt för försäkringen är din bil jämte i bilen installerad 
märkesspecifik tillvalsutrustning i original, sedvanlig 
tilläggsutrustning samt efterinstallerad hemelektronik och 
navigeringsapparater upp till det maximibelopp som anges i 
försäkringsvillkoren. Försäkringen omfattar inte tejpningar och 
specialmålningar eller delar som är avsedda för tävlingsbruk. 
 
Kaskoförsäkringen gäller i Europa och i de länder som är anslutna 
till Gröna kort-systemet. Ansvarsförsäkringsskydden utomlands 
gäller i de Gröna kort-länder som inte hör till EES, såsom Ryssland. 
 

Bonusen i en ny kaskoförsäkring är den högsta möjliga, dvs. 80 
%. Efter att en skada ersatts från Kollisionsskyddet sjunker 
bonusen med 10 procentenheter och efter ett skadefritt år stiger 
bonusen åter med 10 procentenheter om året. Delkasko har 
ingen bonus. 
 
Vi ersätter i första hand reparationskostnaderna för din bil hos en 
auktoriserad märkesverkstad med reservdelar i original eller 
motsvarande belopp. Vi kan också lösa in din bil till gängse pris, 
om den inte går att reparera till skäliga kostnader. Med gängse 
pris avses det kontanta pris som man kunde ha fått för din bil vid 
tidpunkten för skadan med beaktande av marknadssituationen 
och bilens skick. 
 
En bil som anmälts som avställd får inte användas. 
Trafikförsäkringen upphör inte i samband med vanlig avställning, 
men du får återbäring på försäkringspremierna för den tid som 
bilen är avställd. 
 
Självrisken dras av från ersättningen. Vid skador som inträffat 
utanför Norden och Estland tillämpas förhöjd självrisk.  
 
Kaskoförsäkringen har två alternativ 

 
 
Hyrbilstjänsten ersätter kostnaderna för användning av 
ersättande bil i klass C för högst 40 dygn, när körningen har 
avbrutits i Finland till följd av att din bil fått ett tekniskt fel, 
skadats eller stulits. Ingen självrisk. 
 
Glasskyddet ersätter skada till följd av ett direkt slag mot bilens 
glasruta som inverkar på bilens trafiksäkerhet. Reparation av 
glasrutan kostar dig ingenting. Om glasrutan byts ut, är självrisken 
200 euro. 
 
Från Inlösningsskyddet betalas det kontanta försäljningspriset för 
en ny likadan bil, om din bil är högst 3 år gammal, har körts högst 
60 000 km och reparationskostnaderna uppskattas till över 50 % 
av priset för en ny bil. Dessutom förutsätts det att du är bilens 
första ägare eller innehavare. I annat fall utbetalas från skyddet 
det gängse priset förhöjt med 30 %, när de uppskattade 
reparationskostnaderna är mer än 60 % av bilens gängse pris. För 
en bil som skaffats begagnad är ersättningen högst det gängse 
priset vid anskaffningstidpunkten Självrisken är självrisken för 
respektive skadefall. 
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Dra nytta av Ifs unika förmåner 

 If Förmånsprogram belönar och betjänar. På den högsta nivån får 
du upp till 15 % rabatt på försäkringarna och en egen 
servicerådgivare. 

 Du omfattas av If Förmånsprogram med MINI Försäkring när du 
väljer att få din försäkringspost endast i elektronisk form till Mina 
sidor. 

 För varje skadefritt år samlar du hela 40 euro om året på If 
Självriskkonto, ända upp till 200 euro. 

 Du får tillgång till en behändig webbtjänst – Mina sidor – där du 
enkelt och tryggt kan sköta dina försäkrings- och 
ersättningsärenden. 

 Ett bonussystem som håller jämförelse: din bonus är oförändrad 
vid sådana skador som du själv inte kan inverka på, t.ex. skador 
på din bil till följd av storm. 

 Du får 30 % i utgångsbonus på trafikförsäkringen och bonusen 
stiger med 10 procentenheter om året. 

 Du får samma bonus för alla dina bilar. 

 Vi belönar de bästa förarna med If Mästerförarförmån. 

 Du blir Mästerförare, när du har haft försäkring utan 
skador över 5 år i vilket försäkringsbolag som helst. 

 Som Mästerförare är din bonus fulla 80 %, och trafik- 
och kaskoförsäkringens bonus sjunker inte efter den 
första skadan. 

 

Parkeringsskyddet ersätter skadan, om ett okänt motorfordon 
bucklat till din parkerade bil. Självrisken är 200 euro. 
 
Kollisionsskyddet ersätter skador till följd av kollision, avkörning, 
av att bilen vält eller av någon annan yttre plötslig och oförutsedd 
orsak. Du kan välja självrisken bland flera alternativ. En större 
självrisk sänker försäkringspremien. 
 
Naturfenomenskyddet ersätter skada på din parkerade bil till 
följd av översvämning, skada på lackeringen till följd av hagel eller 
skada som orsakats av att en gren eller ett träd har fallit på bilen. 
Självrisken är 200 euro. 
 
Personskyddet kompletterar det skydd som den lagstadgade 
trafikförsäkringen ger. Ersättning betalas ut från Personskyddet 
t.ex. om en person har skadats eller förolyckats i en trafikolycka i 
egenskap av förare eller passagerare i den försäkrade bilen. Ingen 
självrisk. 
 
Ersättning betalas ut från Keldjursskyddet, om din hund eller katt 
som åkt i din bil har skadats eller avlidit i samband med en 
trafikolycka. Ingen självrisk. 
 
Bärgning och resekostnader ersätter bogsering till verkstad, om 
körningen har avbrutits i Finland till följd av att din bil fått ett 
tekniskt fel, skadats eller stulits. Dessutom ersätts rese- och 
boendekostnader upp till högst 500 euro Ingen självrisk. 
 
Hyrbilstjänsten och Bärgning och resekostnader gäller utomlands 
i form av Bärgnings- och resekostnader utomlands. 
Skyddet ersätter bogsering av din skadade bil till närmaste 
reparationsverkstad eller transport av bilen till hemorten, om 
föraren har skadats, insjuknat eller avlidit och passageraren 
saknar körkort. Om din bil måste lämnas för reparation, ersätts 
biljetten för en person för att hämta bilen. Arrangemangen för 
transporten av bilen ska avtalas med If. Utöver bogsering och 
transport av din bil ersätts högst 2 000 euro. Ingen självrisk. 
 
Djurkollisionsskyddet ersätter skador till följd av kollision med ett 
djur. Självrisken är 200 euro. 
 
Skadegörelseskyddet ersätter skada till följd av uppsåtlig 
skadegörelse på din bil, förutom om skadan orsakats med ett 
annat fordon. Självrisken är 200 euro. 
 
Stöldskyddet ersätter skador på din bil till följd av stöld eller 
olovligt brukande. Bilen och dess utrustning ska vara låsta. 
Självrisken är 200 euro. 
 
Brandskyddet ersätter brandskada till följd av eld som kommit lös 
och blixtnedslag. Självrisken är 200 euro. 
 
Ansvarsskyddet utomlands ersätter skador som orsakats 
utomstående och passagerare i din bil och för vilka bilens förare 
bil är ansvarig. Maximiersättningen är vid personskador 250 000 
euro, vid sakskador 250 000 euro. Självrisken är 500 euro. 
 
 

Rättsskyddet för fordon ersätter nödvändiga och skäliga advokat- 
och rättegångskostnader i tviste- och brottmål som hänför sig till 
din bil. Motpartens rättegångskostnader som den försäkrade 
ådömts att betala ersätts inte. Maximiersättningen är 8 500 euro. 
Självrisken är 20 % av kostnaderna, dock minst 200 euro. 
 
Från Finansieringsskyddet utbetalas ersättning till fordringsägare 
för fordran som vid tidpunkten för skadan inte förfallit till 
betalning eller ersättning till leasinguthyrare, då 
försäkringstagaren förvägras ersättning eller ersättningen 
nedsätts t.ex. till följd av försummelse av säkerhetsföreskrifterna. 
Finansieringsskydd ingår i Helkasko, om din bil är finansierad. 
Självrisken är självrisken för respektive skadefall. 
 
Kaskoförsäkringen ersätter t.ex. inte:  
– skador som beror på ett tekniskt fel på din bil eller bristfällig 

olje- eller kylvätskecirkulation 
– långsamt uppkommande skador, såsom slitage, anfrätning 

och korrosion 
– skador som uppstått vid körning på vattentäckt väg eller på is 

utanför godkända vintervägar 
– skador som uppstått vid deltagande i tävling eller träning 

inför tävling på område eller vägsträcka som har avstängts 
för allmän trafik 

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

– minskning i bilens värde 
– skada som orsakats uppsåtligen, av grov oaktsamhet eller 

under påverkan av alkohol eller andra droger. 
 
Följ de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsvillkoren. Om 
säkerhetsföreskrifterna försummas, kan det leda till att 
ersättningen nedsätts eller att ingen ersättning alls betalas ut.  
 


