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1 TILL VEMS FÖRMÅN GÄLLER KONDITIONSSKYDDET 
If Bilens Konditionsskydd gäller till förmån för en sådan privatperson som 
direkt av försäkringstagaren köpt en personbil, som är försäkrad med If 
Bilens Konditionsskydd (nedan ”Köparen”). 
 
If Bilens Konditionsskydd gäller endast personbilar, som är i Köparens och 
dennes familjs sedvanliga privata bruk. Från skyddet utbetalas således inte 
ersättning, om bilen till exempel används i företagsverksamhet. 
 
Om Köparen säljer eller överlåter bilens innehav eller besittning till någon 
annan, är If Bilens Konditionsskydd inte i kraft till förmån för den nya ägaren 
eller innehavaren.  
 

2 KONDITIONSSKYDDETS GILTIGHETSTID 
Giltighetstiden för If Bilens Konditionsskydd börjar då bilens besittning eller 
äganderätten till bilen överlåts till Köparen.  
 
If Bilens Konditionsskydd upphör att gälla när det förflutit tre månader från 
det att bilens besittning eller äganderätten till bilen överfördes till Köparen. 
Om Köparen emellertid inom dessa tre månader tar en trafikförsäkring för 
denna bil från If, är Konditionsskyddet i kraft också därpå följande tre 
månader. 
 
If Bilens Konditionsskydd upphör automatiskt vid den tidpunkt då Köparen 
säljer eller överlåter bilens innehav eller besittning till någon annan.  

 
3 VAR ÄR KONDITIONSSKYDDET I KRAFT 
If Bilens Konditionsskydd är i kraft i Finland. 
  
4 PERSONBIL SOM UTGÖR OBJEKT FÖR KONDITIONSSKYDDET 
Objekt för If Bilens Konditionsskydd är den personbil som specificeras i 
försäkringsbekräftelsen. 
 
5 IF ANSVARAR FÖR ERSÄTTNINGARNA 

If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland ansvarar för de ersättningar som 
betalas ut med stöd av If Bilens Konditionsskydd.  
 
6 KONDITIONSSKYDDETS OMFATTNING 
If Bilens Konditionsskydd ersätter internt bräckage på de bildelar som anges 
i delförteckningen i villkorspunkt 14. En del anses vara sönder, då den inte 
längre fungerar för sitt ändamål. 
  
Från Konditionsskyddet utbetalas i ersättning högst 10 000 euro, dock högst 
bilens gängse värde vid tidpunkten för köpet. 
 
Bilens ålder och antalet körda kilometer vid tidpunkten för när 
Konditionsskyddet börjar inverkar på det sätt som anges i delförteckningen 
på huruvida en bildel omfattas av Konditionsskyddet. Utbetalning av 
ersättning förutsätter att delen gått sönder under den tid som 
Konditionsskyddet varit i kraft. Ersättning utbetalas således inte för sådana 
fel som fanns på bilen före Konditionsskyddets ikraftträdande. 
 
Om registeranmälan om att bilens besittning eller äganderätten till bilen 
överförts till Köparen inte har gjorts inom enligt lag utsatt tid, utbetalas 

ersättning endast för fel som uppstått efter att anmälan gjorts. 
 
7 VAD ERSÄTTER KONDITIONSSKYDDET INTE 
If Bilens Konditionsskydd ersätter inte: 

 fel som uppstått innan If Bilens Konditionsskydd trädde i kraft 

 fel som beror på försummelse av regelbundet underhåll eller periodiska 
kontroller 

 kostnader för undersökning av fel, om felet inte ersätts från If Bilens 
Konditionsskydd 

 fel som beror på felaktig eller olämplig typ av eller för små mängder 
bränsle, olja eller annan förbrukningsvätska eller annat 
förbrukningsmaterial 

 fel till följd av föroreningar i bränslesystemet 

 fel som är sedvanliga med beaktande av bilens ålder och antalet körda 
kilometer; sådana fel kan till exempel vara ökad åtgång av olja eller 
andra förbrukningsvätskor eller successiv försämring av stötdämparnas 
och fjädringens funktion till följd av slitage och åldrande 

 slitna förbrukningsdelar, såsom exempelvis slitna bromsbelägg och 
bromsskivor 

 delar som granskas eller byts ut regelbundet i samband med normala 
service- och underhållsåtgärder, såsom exempelvis filter, tändstift, 
glödlampor, fläktremmar, poly-v-remmar, tandremmar, skruvar och 
torkarblad, såvida inte behovet att byta ut dem hänför sig till reparation 
av en del som ersätts från If Bilens Konditionsskydd; Konditionsskyddet 
omfattar emellertid den kamrem som driver kamaxeln 

 test-, reglage-, justerings- eller rengöringsarbeten, såvida inte deras 
behov hänför sig till reparation av ett fel som ersätts från If Bilens 
Konditionsskydd 

 service-, inspektions- och underhållsarbeten 

 tillsats av kylmedel i ventilationssystemet, oljor eller andra 
förbrukningsvätskor, såvida inte behovet hänför sig till reparation av en 
del som ersätts från If Bilens Konditionsskydd 

 oljeläckage från oljesump och inte heller vätskeläckage, såvida det inte 
är fråga om ett inre läckage i en del som innehåller vätska 

 fel i packningar, inklusive statiska papperspackningar 

 delar av gummi, exempelvis gummipackningar, lager, fästelement, 
bussningar och länkar, upphängningsgummin och skyddsgummin 

 fel som beror på till sin kvalitet uppenbart svaga delar eller material 

 fel som beror på stöld av bilen, rån, olovligt brukande, skadegörelse, 
bedrägeri eller förskingring eller annat brott som drabbat bilen  

 fel som beror på brand, kollision, utkörning, slag eller annan yttre orsak 

 fel som beror på förfrysning, fukt, regn, köld, hetta eller isens eller snöns 
tyngd 

 fel, om bilen har använts i annat syfte än i Köparens eller dennes familjs 
sedvanliga privata bruk 

 fel som beror på för stor axelbelastning eller släpvagnsvikt 

 fel som beror på att bilen har utsatts för alltför stor påfrestning eller 
använts fel 

 fel som beror på att bilen använts vid tävling eller träning inför tävling 

 fel som beror på last i fordonet 

 fel som beror på användning av olämpliga, felaktiga eller opassande 
reservdelar, styling eller annan trimning och tuning 

 fel som ersätts med stöd av garanti som beviljats av bilens eller 
bildelens tillverkare, importör eller installatör, annan förbindelse eller 
felansvar  

 fel som beror på felaktiga reparations-, installations- eller 
underhållsarbeten. 

 
8 ÖVRIGA BEGRÄNSNINGAR 
If Bilens Konditionsskydd ersätter inte heller: 

 minskning i fordonets värde 

 särskilda ändrings- eller förbättringsarbeten som gjorts i samband med 
reparation eller andra arbeten eller tillbehör utan samband med det fel 
som ersätts 

 kostnader, som beror på att fordonet, tillbehör eller reservdelar för att 
spara tid transporteras eller repareras med metoder som väsentligt 
avviker från det normala 

 kostnader, som beror på strejk eller arbetsinställelse 

 kostnader som indirekt ansluter sig till utredningen av felet eller själva 
felet, såsom telefon- och resekostnader, inkomstbortfall eller andra 
motsvarande kostnader 

 bilskatt eller annan skatt eller avgift av skattenatur som ska betalas för 

fordonet. 
 

If ansvarar inte heller för reparationsarbetets kvalitet. 
 
Ersättningen kan nedsättas eller förvägras, om felet har orsakats 
uppsåtligen eller av grov oaktsamhet eller om den försäkrades bruk av 
alkohol eller narkotika har bidragit till uppkomsten av felet.  
 
9 SJÄLVRISK 
Självrisken är 100 euro och gäller separat för varje bildel som anges i 
delförteckningen i punkt 14.  
 
Härvid avses med en del varje sådan del som anges i delförteckningen. 
Exempelvis utgör motorns inre mekaniska komponenter tillsammans en del, 
motorupphängning jämte olika komponenter en del, turbokompressor en del 
osv. 
 
Självrisken avdras från ersättningen för varje del som gått sönder, också då 
de har gått sönder samtidigt.  
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10 ÅTGÄRDER DÅ ETT FEL UPPDAGATS 
Då du upptäckt ett fel, kontakta genast If på numret 010 19 18 10 (må–fr kl. 

8–16). Du hittar kontaktuppgifterna till ersättningstjänsten också i 
försäkringsbekräftelsen för Konditionsskyddet och på adressen www.if.fi. If 
ska beredas tillfälle att granska felet innan reparationsarbetet påbörjas.  
 
Skadeinspektion, anvisning av reparationsverkstad eller annan teknisk 
utredning av felet som If utför utgör inte bevis på att felet är ersättningsgillt 
enligt Konditionsskyddet eller att If står som arbetets beställare eller betalare. 
 
Innan ersättningsbeslutet fattats, ansvarar fordonets ägare eller innehavare i 
sin helhet för kostnaderna till följd av skadan. 
 
11 ERSÄTTNINGSBESTÄMMELSER 
If kan betala reparationskostnaderna antingen genom att betala 
reparationsfakturan eller ett penningbelopp som motsvarar 
reparationskostnaderna. Från ersättningen görs avdrag för självrisken. 
 
If har rätt att välja den reparationsverkstad där bilen repareras. Vid 
reparationen används nya delar som motsvarar de ursprungliga delarna eller 
sådana användbara delar som motsvarar bilens ålder och kondition, om de 
finns att tillgå. 

 
If är inte skyldigt att byta en del som kan repareras. 
 
Om reparationskostnaderna överstiger 60 procent av bilens gängse värde 
omedelbart före bräckaget, har If rätt att lösa in bilen till detta värde. 
 
Från Konditionsskyddet utbetalas i ersättning högst 10 000 euro, dock högst 
bilens gängse värde vid tidpunkten för köpet. 
 
12 OM DU ÄR MISSNÖJD MED IFS BESLUT 
Om du är missnöjd med Ifs beslut i ett ersättningsärende, kontakta oss för 
att diskutera saken. Du hittar vårt telefonnummer på ersättningsbeslutet och 
på adressen www.if.fi.   
 
Anvisningar för hur du söker ändring i vårt beslut finns i våra anvisningar för 
sökande av ändring. 
 
13 FÖRSÄKRINGSBOLAGETS UPPGIFTER 
If Bilens Konditionsskydd beviljas av If Skadeförsäkring AB (publ), filial i 
Finland, FO-nummer 1602149-8, If Skadeförsäkring AB (publ) 
10680 Stockholm, Sverige, Org. nr. 516401-8102.. Riksomfattande 

telefonväxel 010 19 15 15. 
 
Ifs verksamhet övervakas av Finansinspektionen, PB 103, 00101 
Helsingfors. Växel 010 831 51. 

http://www.if.fi/
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14 DELFÖRTECKNING – DELAR SOM OMFATTAS AV KONDITIONSSKYDDET 

 

VID TIDPUNKTEN FÖR NÄR FÖRSÄKRINGEN BÖRJAR:         

Fordonets ålder högst 3 år 5 år 8 år 12 år 

Antalet körda kilometer högst 45 000 km 80 000 km 140 000 km 
175 000 

km 

SJÄLVRISK EURO 100 100 100 100 

 OMFATTAS AV IF BILENS KONDITIONSSKYDD:  

MOTOR JA = OMFATTAS, NEJ = OMFATTAS INTE    

Motor (motorns inre mekaniska delar) JA JA JA JA 

Motorupphängning JA JA NEJ NEJ 

Turbokompressor och kompressionskompressor JA JA NEJ NEJ 

Grenrör och avgasrör JA JA NEJ NEJ 

Lambdasond (endast i samband med felaktiga avgasvärden) JA JA NEJ NEJ 

Katalysator (endast i samband med felaktiga avgasvärden) JA JA NEJ NEJ 

Luftmassemätare och insugningsrör JA JA NEJ NEJ 

Tändsystem och glödsystem (diesel) JA JA NEJ NEJ 

Generator och startmotor JA JA JA JA 

Sekundärluftpump och laddluftkylare JA JA NEJ NEJ 

Motorns styrenhet JA JA JA NEJ 

KYLSYSTEM         

Kylare JA JA JA NEJ 

Termostat och vattenpump JA JA JA JA 

Kylarfläktar, slangar och slangklämmor JA JA NEJ NEJ 

BRÄNSLESYSTEM DIESEL         

Bränslepump JA JA NEJ NEJ 

Insprutningspump, sprutmunstycken och pumpmunstycken JA JA NEJ NEJ 

Common Rail-system JA JA NEJ NEJ 

Högtryckspump (Common Rail) JA JA NEJ NEJ 

Filter NEJ NEJ NEJ NEJ 

Bränsletank och dess komponenter (inte korrosionsfel) JA JA NEJ NEJ 

BRÄNSLESYSTEM BENSIN         

Bränslepump JA JA NEJ NEJ 

Högtryckspump (direktinsprutning) JA JA NEJ NEJ 

Munstyckssystem JA JA NEJ NEJ 

Filter NEJ NEJ NEJ NEJ 

Bränsletank och dess komponenter (inte korrosionsfel) JA JA NEJ NEJ 

KRAFTÖVERFÖRING         

Manuell växellåda JA JA JA JA 

Koppling och dubbelkoppling JA JA JA NEJ 

Växelmekanism och styrenheter för automatväxel JA JA NEJ NEJ 

Automatisk växellåda JA JA JA JA 

Turbinkoppling JA JA NEJ NEJ 

Kardanaxlar, drivaxlar och leder JA JA NEJ NEJ 

Differentialväxlar JA JA JA NEJ 

Fördelningslåda för fyrhjulsdrift, vinkelväxel och lamellcentrum JA JA NEJ NEJ 

Haldexkoppling för fyrhjulsdrift och öviga komponenter för fyrhjulsdrift JA JA NEJ NEJ 

ELANORDNINGAR OCH -SYSTEM         

Ledningssatser NEJ NEJ NEJ NEJ 

Sätesvärmare JA NEJ NEJ NEJ 

Elvärmare för glasrutor JA JA NEJ NEJ 

Servomotor för fönsterhiss, bilsäten osv. JA JA NEJ NEJ 

Elektroniska styr-, värme- och vridsystem för speglar JA JA NEJ NEJ 

Mätarutrustning och farthållare JA JA NEJ NEJ 

Fabriksinstallerade audio-, video- och navigeringsanordningar NEJ NEJ NEJ NEJ 

Elektroniska styrenheter (ECU), buss och busstyrning JA JA NEJ NEJ 
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System för vindrutespolning och -torkare JA JA NEJ NEJ 

Regndetektor samt reglage och sensor JA JA NEJ NEJ 

Automatisk nivåreglering för Xenonljussystem JA JA NEJ NEJ 

System för centrallåsning JA JA NEJ NEJ 

Elektroniskt rattlås och kortläsare (inte nycklar eller kort) JA JA NEJ NEJ 

Övriga elektroniska manöversystem JA JA NEJ NEJ 

BROMSSYSTEM         

Bromsskivor och -belägg, -trummor och -backar  NEJ NEJ NEJ NEJ 

Bromshus och bromscylindrar JA JA NEJ NEJ 

Bromssköldar och bromsrör JA JA JA NEJ 

Bromshuvudcylinder JA JA JA JA 

Bromsslangar, bromsservo och vakuumpump JA JA JA NEJ 

ABS-styrdon (ECU), ABS-givare, -givarkretsar och -pumpenhet JA JA NEJ NEJ 

Handbroms JA NEJ NEJ NEJ 

FABRIKSINSTALLERADE AKTIVA SÄKERHETSANORDNINGAR         

Krockkuddar, givare och styranordningar, säkerhetsbälten och bältesspännare JA JA JA NEJ 

Antispinnreglering, antisladdsystem och nödbromsassistent JA JA NEJ NEJ 

Filbytesassistent, kollisionsvarnare och automatisk bromsfunktion  JA JA NEJ NEJ 

AXELUPPSÄTTNING         

Fjädrar, stötdämpare och komponenter för luft-/vätskefjädring JA JA NEJ NEJ 

Nivåreglering för chassi, länkarmar, bussningar och bärarmar JA JA NEJ NEJ 

Krängningshämmare JA JA JA NEJ 

Hjullager JA NEJ NEJ NEJ 

MANÖVRERING         

Parallellstag och länkar JA JA NEJ NEJ 

Styrväxel och styrservo JA JA JA NEJ 

Rattaxel, styrled, rattstång och ratt JA JA JA JA 

VÄRME OCH VENTILATIONSANLÄGGNING         

Cellpaket och fläkt i värmeanläggning JA JA NEJ NEJ 

Värmeanläggningens reglage (också ventilationsautomatik) JA JA NEJ NEJ 

Ventilationens kondensor och cellpaket i värmeanläggning JA JA NEJ NEJ 

Tork, kompressor och magnetkoppling JA JA NEJ NEJ 

Ventiler, rör och slangar JA JA NEJ NEJ 

Original- eller efterinstallerad bränslevärmare NEJ NEJ NEJ NEJ 

KAROSSERI         

Mekanism i takfönster JA JA NEJ NEJ 

Tygtak samt hopfällbart plåttak jämte mekanism JA NEJ NEJ NEJ 

Strålkastare och Xenon-strålkastare JA JA NEJ NEJ 

Övrig ljusutrustning och strålkastarspolare JA JA NEJ NEJ 

Strålkastarglödlampor och övriga glödlampor NEJ NEJ NEJ NEJ 

Gångjärnsmekanismer för dörrar och luckor JA JA NEJ NEJ 

Skyddspaneler för chassi (inte kollisionsskador) JA JA NEJ NEJ 

Rostangrepp och annan korrosion på karosseri och övriga komponenter NEJ NEJ NEJ NEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
If Skadeförsäkring AB (publ), filial i Finland 
FO-nummer 1602149-8 
If Skadeförsäkring AB (publ) 
10680 Stockholm, Sverige 
Org. nr. 516401-8102 

 


