Trafikförsäkring
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland

Produkt: If Trafikförsäkring

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring för motorfordon som omfattar person- och sakskador som uppstått till följd av att motorfordonet använts i trafik.

Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen omfattar följande skador som uppstått till följd av
att motorfordonet använts i trafik

Försäkringen omfattar exempelvis inte

personskador

skador på egen egendom
skador på det egna fordonet

skador på den oskyldiga partens motorfordon
egendomsskador som orsakats utomstående

Maximiersättning
Vid personskador tillämpas ingen maximiersättning
Vid egendomsskador är maximiersättningen 5 miljoner euro
för varje trafikförsäkring som ansvarar för en skada

Finns det några begränsningar av vad försäkringen
täcker?
Ersättning lämnas exempelvis inte
om den skadelidande föraren i fordonet har orsakat skadan
under påverkan av alkohol eller något annat berusningsmedel
eller av samverkan mellan sådana ämnen (eller ersättningen
kan nedsättas)
för personskada som den skadade orsakat sig själv uppsåtligen
personskada som den skadade orsakat sig själv av grov oaktsamhet (eller ersättningen kan nedsättas)

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i Finland och EES-länderna samt i Green Card-avtalsländerna, med undantag av Iran, Kosovo, norra delen av Cypern,
Marocko, Tunisien och Nagorno-Karabach.

Vilka är mina skyldigheter?
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När avtalet ingås ska du lämna korrekt information om de uppgifter som begärs, bl.a. om försäkringens objekt och dess användning samt fordonets ägare och innehavare.
Betala försäkringspremien inom utsatt tid.
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.

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.
Försäkringspremien inklusive premieskatt är minst 25 euro, i försäkringar för oregistrerade motorcyklar minst 100 euro.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen börjar gälla när försäkringstagaren och If kommer överens om att försäkringen ska börja. Försäkringen gäller tills vidare.
Försäkringen upphör i enlighet med punkten om uppsägning.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen för ett registrerat fordon upphör på anmälan av Trafiksäkerhetsverket, Trafikförsäkringscentralen eller ett annat försäkringsbolag, om
•
•
•
•

fordonet har överförts till en ny ägare eller innehavare
fordonet återgår i ägarens besittning eller övergår i en ny innehavares besittning, om fordonets innehavare varit den enda försäkringstagaren eller
en försäkring har tecknats i ett annat försäkringsbolag
fordonet slutligt har avregistrerats
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Försäkringen för ett oregistrerat fordon kan sägas upp skriftligen.

