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Vad ingår i försäkringen? 

Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda egendomsska-
dor enligt förteckningen nedan, om skydden finns att få för det 

fordon som försäkras och om de har valts till försäkringen. 

 Skador till följd av skadegörelse, stöld eller brand 

 Kostnader för bogsering och avbrott i resa. Maximiersätt-

ningen vid avbrott i resa är 500 €. 

 Ersättningsansvar för trafikskada som inträffat i ett Green 
Card-avtalsland som inte hör till EES och för vilken ditt 

fodons förare eller ägare är personligen ansvarig gentemot 
utomstående. Maximiersättningen vid personskador och 
egendomsskador är 250 000 €. 

 Tilläggsersättning för tillfälligt men eller dödsfall om föraren 
eller passageraren skadats eller omkommit i en trafikolycka. 
Beroende på skadans art är ersättningsbeloppet högst 21 

000 €. Om det är fråga om ett minderårigt barn, utbetalas 
ersättningen till dubbelt belopp. Ersättningsbeloppet är 25 
000 € per avliden. 

 Hund eller katt i bilen har skadats eller avlidit i samband 
med en olycka. Maximiersättningen för vårdkostnader är 3 
000 €. Om djuret avlidit är maximiersättningen 180–1 200 €. 

 Rättegångskostnader vid tvister och brott som hänför sig till 
fordonet upp till 8 500 € 

 Skador som orsakats vid kollision eller avkörning 

 Skador till följd av kollision med ett djur 

 Skador på ett parkerat fordon  

 Stenskott i glasruta 

 Användning av ersättande bil under den tid som fordonet 
repareras 

 Vid inlösning ett nytt fordon eller 30 % på det gängse priset 

 Ersättning till fordonets finansiär eller leasinguthyrare, då 
ersättning inte skulle betalas ut till försäkringstagaren  
exempelvis till följd av försummelse av säkerhetsföreskrif-

terna 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen omfattar exempelvis inte 

  skada på lösöre i bilen 

  personskador 

  utrustning och konstruktioner avsedda för tävlingsbruk 

 pärlemor- och dekorationsmålning och annan specialmålning 

eller tejpningar 

  

   

 

 
Finns det några begränsningar av vad försäkringen 
täcker? 

Ersättning lämnas exempelvis inte för 

 skador som orsakas av felaktigt bränsle eller felaktig bräns-

leblandning  

 långsamt uppkommande skador, såsom slitage, anfrätning 
och korrosion 

 skador som orsakats av fukt, regn, köld, hetta eller isens eller 
snöns tyngd  

  minskning i bilens värde 

 skador som uppstått vid deltagande i tävling eller träning 
inför tävling  

 skador som uppstått vid deltagande i övningskörning eller 

hastighetsträning eller annan körning på racer-bana eller på 
område eller vägsträcka som avstängts för allmän trafik (ex-
empelvis s.k. turistkörning på Nür-burgrings nordslinga och 

Spa-Franchorchamps). Denna begränsning gäller inte körun-
dervisning i an-slutning till erhållande av körrätt som ges av 
trafiklärare. 

 

     

 
Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller överallt i Europa och i Green Card-avtalsländer utanför Europa, med undantag av Azerbajdzjan, Iran, Kosovo, norra 
delen av Cypern, Marocko, Tunisien, Turkiet, Vitryssland, Ryssland och Nagorno-Karabach. 

     

Kaskoförsäkring 
Faktablad för försäkringsprodukt 

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

 

 

Detta produktfaktablad ger en allmän bild av försäkringen och de skydd som finns att få till den. De fullständiga uppgifterna framgår av försäkringsvill-
koren och försäkringshandledningen. Innehållet i din försäkring beror på de skydd som du valt till försäkringen. Du kan kontrollera innehållet i ditt för-
säkringsskydd i försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Kaskoförsäkringen är en frivillig försäkring som ger skydd i händelse av egendomsskador på ditt fordon. Du kan välja kaskoförsäkring-
ens omfattning från de alternativ som If erbjuder. 
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Vilka är mina skyldigheter? 

När avtalet ingås ska du lämna korrekt information om de uppgifter som begärs, bl.a. om försäkringens objekt och dess användning samt for-
donets ägare och innehavare. 
Betala försäkringspremien inom utsatt tid. 

Följ försäkringens säkerhetsföreskrifter. 
Meddela utan dröjsmål eventuella felaktiga och bristfälliga uppgifter som du upptäckt i anslutning till försäkringen. 
Om olyckan är framme, gör skadeanmälan och lämna de uppgifter som behövs för att reda ut skadeärendet till If. 

Om du behöver bärgning eller vägassistans, kontakta alltid först If Apu. If Apus kontaktuppgifter är if.fi/if apu eller telefon 010 19 18 40. 

     

 
När och hur ska jag betala? 

If skickar en premiefaktura. Betala in premien på det bankkonto som anges på fakturan senast på förfallodagen. 

När försäkringsavtalet ingås kommer parterna överens om i hur många poster årspremien betalas och på vilket sätt If levererar fakturorna. 

     

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren och If kommer överens om att försäkringen ska börja. Försäkringen gäller tills vidare. 

Försäkringsskyddet upphör när försäkringstagaren skriftligen säger upp skyddet. 

If kan avsluta försäkringen om försäkringspremien inte har betalats på förfallodagen. Då upphör försäkringen 14 dagar efter att anmälan om 

uppsägning har sänts. 

If har dessutom rätt att säga upp försäkringen vid ingången av en ny försäkringsperiod. 

     

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Du kan när som helst säga upp försäkringen. 

Anmälan om uppsägning ska göras till If skriftligen. 
 


