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Regler för If Förmånsprogram 
 

Gäller från 29.5.2021
 
If Förmånsprogram är en helhet med förmåner för Ifs kunder. Förmånsprogrammet inverkar inte direkt på försäkringsvillkoren 
eller försäkringspremierna för dina enskilda försäkringar, men du kan inom ramen för dessa regler ha rätt till olika förmåner som 

fastställs separat. 

 

Förutsättningarna för If Förmånsprogram 
Du kan ansluta dig till If Förmånsprogram, när ditt If Avtal omfattar tillräckligt många försäkringar som ger rätt till förmånerna 
och du har tagit i bruk Ifs pappersfria tjänst. För att ansluta dig till förmånsprogrammet ska du kontakta Ifs kundtjänst antingen 

via If Foldern eller per telefon. Vi fastställer årligen förutsättningarna för förmånerna, t.ex. de försäkringar som ger rätt till för-
måner. Du får ett meddelande om eventuella förändringar innan förmånsperioden löper ut i samband med ditt avtalsdokument.  

Förmånerna kan begränsas eller slopas helt och hållet, om försäkringspremierna inte har betalats.  

 

If Förmånsprogrammets giltighet 
If Förmånsprogrammets förmåner är tidsbestämda och de gäller ett år (en förmånsperiod) åt gången. Förmånerna, reglerna 

och förutsättningarna för dem fastställs vid ingången av respektive förmånsperiod. Om du uppfyller förutsättningarna för för-

månsprogrammet, börjar en ny förmånsperiod automatiskt vid utgången av föregående period. Förmånerna i If Förmånspro-
gram beviljas inte retroaktivt. 

 

If Förmånsprogrammets förmåner upphör 
If Förmånsprogrammets förmåner upphör, om du när förmånsperioden börjar inte uppfyller de gällande förutsättningarna för 
förmånerna. Om du vill, kan du också säga upp dina förmåner enligt If Förmånsprogram. De upphör då omedelbart efter att If 

fått ditt meddelande om uppsägningen och fortsätter inte längre nästa förmånsperiod. If kan också säga upp förmånerna att 
upphöra vid förmånsperiodens slut. Vi meddelar dig skriftligen om uppsägningen innan förmånsperioden löper ut. Även om If 

Förmånsprogrammets förmåner upphör inverkar det inte på giltigheten eller villkoren för dina försäkringsavtal.  

 

If Förmånsprogrammets förmåner 
 

Rabatt på försäkringspremierna 
Du kan få rabatt på försäkringspremierna. Förutsättningarna för rabatt och rabatternas storlek fastställs årligen. 

 

If Självriskkonto 
If Självriskkonto är ett system där varje skadefri försäkringsperiod ger en förmån i reda pengar i ditt If Avtal i händelse av att 
olyckan är framme. Om du råkar ut för ett ersättningsgillt skadefall, sänks den självrisk som ansluter sig till din försäkringser-

sättning med beloppet av den summa som du samlat på If Självriskkonto, förutsatt att skadebeloppet överstiger din självriskan-
del. Pengarna på självriskkontot ska omfattas av samma If Avtal som den försäkring från vilken ersättningen betalas ut.  

 
Vi fastställer årligen det maximibelopp som kan samlas på självriskkontot. Vi fastställer också de försäkringar som ger rätt till 
pengar på självriskkontot och de försäkringar vars självrisk du kan sänka med förmånen samt övriga regler i anslutning till hur 

pengar inflyter på självriskkontot och användningen av dem. 

 
Användningen av pengarna på If Självriskkonto 
Du kan använda pengarna på If Självriskkonto  
- vid alla skador på hemlösöre (telefonen faller i golvet och går i kras, tvättmaskinen läcker och orsakar vat-

tenskador i köket osv.) 
- vid alla byggnadsskador i hemmet (egnahemshuset drabbas av en eldsvåda, luftkonditioneringen går sön-

der osv.) 
- vid alla båtskador (båten utsätts för skadegörelse, du kör på grund osv.) 
- vid de flesta kaskoskador (din bil får plåtskador i en krock, bilen stjäls osv.). Notera att du inte kan använda 

pengarna på If Självriskkonto för att minska självrisken vid glasskador. 
 
Om du t.ex. råkar ut för en vattenskada i ditt hem, görs från ersättningen avdrag för självrisken, som i hemför-
säkringen typiskt är 150 euro. Om du har samlat 100 euro på självriskkontot, återstår endast 50 euro i självrisk. 
 
Pengarna på självriskkontot kan inte användas vid personskador, sällskapsdjursskador, hästskador, skogsska-
dor, ansvars- och rättsskyddsskador eller vid skador som ersätts från kaskoförsäkringens glasskydd. 
 

Pengarna på självriskkontot kan endast användas för att sänka självrisken. Förmånen kan inte tas ut i kontanter eller användas 

för att betala försäkringspremier eller på något annat sätt. Förmånen kan inte heller överföras till någon annan. 
 

Vi använder automatiskt pengarna på självriskkontot för att sänka självrisken vid ersättning av en skada som ska ersättas med 
stöd av en försäkring som hör till If Avtalet, oberoende av vem som är ersättningsmottagare eller försäkrad.  
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Org. nr. 516401-8102 

Om du inte vill att saldot på självriskkontot i ditt If Avtal sjunker, kan du återbetala försäkringsersättningen till If inom två måna-
der efter att den betalats ut till dig. Då återställs saldot på självriskkontot i ditt If Avtal.  

 
Pengarna på If Självriskkonto förfaller efter sju månader från det att den sista försäkringen i If som ingått i ditt If Avtal har upp-

hört att gälla. 

 

Övriga förmåner 
I If Förmånsprogram kan också ingå andra förmåner, vars förutsättningar och innehåll vi fastställer årligen. 


