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VEM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN FÖR?
Försäkringen gäller för dig som är ägare och huvudsakliga 
brukare till fordonet. Trafikförsäkringen gäller också för 
den som drabbas av skada till följd av trafik med fordonet.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller endast i de länder som är anslutna till 
det s.k. Gröna Kort-systemet. Utlandsresa ska alltid god-
kännas av klubben innan du påbörjar resan.  

VAD ÄR FÖRSÄKRAT?
Försäkringen omfattar själva fordonet och utrustning samt 
tillbehör som kan anses som normalt för ett sådant fordon. 
Stereo-, tele- och annan elektronisk utrustning omfattas av 
försäkringen om den är fast monterad. 

TRAFIKFÖRSÄKRING

Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag och ersätter 
personskador på förare, passagerare och andra personer 
utanför fordonet. Den ersätter också skador på andra per-
soners egendom, om du t.ex. kör på ett annat fordon eller 
ett vägräcke.

stöld

Om fordonet blir stulet får du ersättning om det inte kom-
mer till rätta inom en månad. Vi ersätter också skador på 

fordon som återfunnits och skador som uppstått vid inbrott 
eller stöldförsök. Tillbehör som ingår i fordonets normala 
utrustning är också försäkrade till marknadsvärdet om de 
varit fastsatta eller inlåsta i fordonet. Avmonterade eller 
ännu inte monterade fordonsdelar är försäkrade så länge 
annan del eller tillbehör inte monterats i dess ställe.  

brand

Du får ersättning för skador på ditt fordon som orsakats av 
brand, blixtnedslag eller explosion.  

glas

Försäkringen ersätter skador på fordonets glasrutor (inte 
strålkastarglas) och motorcykelns vindruta som genombru-
tits, spräckts eller krossats genom t.ex. stenskott. Gäller 
inte vid trafikolycka – då kan vagnskadeförsäkringen utnytt-
jas istället.

räddning

Om ditt fordon blir stående betalar vi – oavsett orsak – 
bärgning till närmaste lämpliga verkstad eller till hemorten, 
om det anses lämpligast. Vi ersätter också transport till 
läkare eller sjukhus av förare eller passagerare som skadas 
eller plötsligt insjuknar under färden. Viss ersättning läm-
nas också för passagerarnas hemresa och för hemtransport 
av fordonet. Du bör alltid kontakta If Biljour, 0771-44 10 44, 
så får du hjälp med transporter som blir aktuella.

Denna försäkring är skapad för dig som har ett speciellt motorintresse och som uppskattar fordon med äldre teknik, 
större särprägel och karaktär. Försäkringen kan bara köpas genom motorklubb som har avtal med If.  

helförsäkring halvförsäkring avställning

Trafik ✓ ✓

Stöld ✓ ✓

Brand ✓ ✓

Glas ✓ ✓

Räddning ✓ ✓

Rättsskydd ✓ ✓

Vagnskada ✓

Avställning ✓
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Förköpsinformation

Det här är en sammanfattning av vad vår försäkring för veteran- och samlarfordon omfattar. Försäkringen 
innehåller också viktiga begränsningar. Dessa framgår under rubriken ”Viktiga begränsningar i veteran- och 

samlarfordonsförsäkringen”. Du har rätt att få denna information innan du köper försäkringen och det är 
därför viktigt att du läser den tillsammans med offerten för att få en tydlig bild av försäkringens omfattning. 

Spara också gärna detta dokument. De fullständiga villkoren hittar du på if.se. Du kan också beställa dem 
genom att kontakta vår kundservice. Skador ersätts alltid enligt de fullständiga villkoren.



rättsskydd

Betalar ombuds- och rättegångskostnader upp till 200 000 
kr vid tvister kopplat till ditt ägande av samlarfordonet.

vagnskada

Gäller och för skador på ditt fordon vid krock eller annan 
trafikolycka. Skador på fordonet under transport på exem-
pelvis tåg eller båt ersätts också, liksom skadegörelse av 
tredje man. Vidare ersätts skador på fordonet, som orsakas 
av att vätska eller ånga plötsligt strömmat ut från vatten- 
eller värmeledning i den lokal där du förvarar fordonet.

avställning (garageförsäkring)

Är ditt fordon under renovering en längre tid, har vi en 
variant med lägre premie som kallas avställningsförsäkring. 
Den innehåller samma skydd som helförsäkringen utom 
sådant som har samband med att fordonet används i trafik. 
Försäkringen gäller endast i Sverige.    

SJÄLVRISK
Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får beta-
la vid varje skadetillfälle. Här är de vanligaste självriskerna.

SÄRSKILDA SJÄLVRISKER

•  Om fordonet används av person som inte är folkbokförd 
på försäkringstagarens adress gäller stöld och vagnskada 
med en särskild självrisk om 5 000 kr utöver grundsjälv-
risken. 

•  Nattparkeras fordonet på hemorten på annat sätt än 
inlåst i garage vilket rymmer högst 10 fordon gäller stöld 
och vagnskada med 5 000 kr utöver grundsjälvrisken. 

•  Om fordonet används i trafik under perioden 1 novem-
ber t.o.m. 31 mars gäller vagnskada med 5 000 kr utöver 
grundsjälvrisken.

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR I VETERAN- OCH SAMLARFORDONSFÖRSÄKRINGEN
I försäkringen finns olika begränsningar. Det finns t.ex. 
villkor som innebär att försäkringen inte gäller i vissa situa-
tioner och det finns villkor om s.k. säkerhetsföreskrifter 
– dvs. anvisningar som talar om hur du ska bete dig för att 
minska risken för skada. Om säkerhetsföreskrifter inte följs 
kan ersättningen vid skada minskas med ett särskilt avdrag. 
Du kan läsa mer om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller 
för respektive skadehändelse genom att läsa de fullständiga 
försäkringsvillkoren på if.se. Här nedan finner du några av 
de viktigaste av dessa olika former av begränsningar i för-
säkringen.

ALLMÄNNA BEGRÄNSNINGAR:

•  Om föraren saknar det körkort som krävs.

•  Om föraren gör sig skyldig till rattfylleri.

•  Försäkringen (exkl. trafikförsäkringen) gäller inte vid kör-
ning på bana avsedd för körning med motorfordon – t.ex. 
Anderstorp, Gotland Ring, Mantorp, Nürburgring.

•  Om bilen har hyrts ut eller lånats ut mot betalning eller 
under övningskörning. 

•  Om bilen används trots att den har körförbud.

•  Om fordonet används som bruksfordon eller körs mer än 
500 mil per år.

•  Om fordonet används under semesterresa, resa till och 
från arbete eller sommarställe.

•  Om marknadsvärdet överstiger försäkringsbeloppet.

SPECIFIKA BEGRÄNSNINGAR:

begränsning vid trafik

Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer vid kör-
ning på inhägnat tävlingsområde.

begränsning vid brand

Försäkringen gäller inte för skador som uppstår genom 
explosion i motor, avgassystem, däck eller slangar.

begränsning vid glasskada

Glasförsäkringen ersätter inte skada vid trafikolycka, annan 
yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

begränsning vid stöld

Försäkringen gäller inte för skada orsakad av någon i ditt 
hushåll och inte heller vid olovligt brukande.

begränsning vid rättsskydd

Försäkringen ersätter inte brott som det stadgas strängare 
straff för än böter – t.ex. hastighetsöverträdelse, olovlig kör-
ning, rattfylleri och avsiktliga eller grovt vårdslösa gärningar 
eller tvist mellan delägare i bilen.

begränsning vid vagnskada

Om det finns brister på fordonets lagstadgade däck gäller 
försäkringen med en extra självrisk på 5 000 kr.

begränsning vid avställning

Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer när for-
donet används i trafik.

SJÄLVRISK

Trafik

– Rattfylleri, grov vårdslöshet
   eller föraren saknar körkort

1 000 kr

– Skada orsakad av förare yngre
   än 25 år

1 000 kr

 

Stöld 2 000 kr

Om fordonet inte var låst med
godkänt lås
– Personbil, Lätt lastbil
– Motorcykel

5 000 kr
4 000 kr

Brand  1 000 kr

Glas 200 kr + 20 %

Om glaset inte byts ut utan
istället repareras av någon som
är godkänd av oss på If

200 kr

Rättsskydd  600 kr + 10 %

Räddning/assistans 1 000 kr

Vagnskada  2 000 kr

Avställning

Brand, stöld och skadegörelse

Om fordonet inte förvaras i  
enskilt låst garage

1 000 kr

2 000 kr



SÅ HÄR BERÄKNAS PRISET PÅ DIN FÖRSÄKRING
Priset på din försäkring beror på om det är ett fordon 
som är 30 år och äldre, 20 år och mer och som inte är 
ett veteranfordon eller är ett fordon av udda konstruktion 
avsett som samlarfordon. Dessutom påverkas priset av för-
säkringsbeloppet vilket ska motsvara marknadsvärdet.

ENKELT ATT BETALA
Du väljer själv det betalningssätt och det intervall som pas-
sar dig bäst; helår, halvår eller månadsvis. 

Vid val av betalning med pappersfaktura tillkommer en fak-
turaavgift på 25 kr per faktura. Ingen fakturaavgift tillkom-
mer när du betalar med e-faktura till din internetbank eller 
via Autogiro.

NÄR DU KÖPT FÖRSÄKRINGEN
Så fort köpet är klart skickar vi försäkringsbrevet och övriga 
handlingar till dig. Tänk på att du måste kontrollera att 
uppgifterna i försäkringsbrevet är rätt. Försäkringen gäller 
för 1 år i taget men förnyas automatiskt och i god tid.

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett 
samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella 
missförstånd kan klaras upp. 

IFS KUNDOMBUDSMAN

Är du fortfarande inte nöjd kan du inom 6 månader från 
Ifs beslut vända dig till Kundombudsmannen som utan 
kostnad prövar de flesta ärenden. 

IFS KUNDPANEL

Om du inte håller med Kundombudsmannen kan du i vissa 
fall gå vidare till vår Kundpanel, där ett antal ”vanliga kun-
der” sitter med och bedömer hur skadeärendet bör avgöras.

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN (ARN)

Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs sär-
skilda avdelning för försäkringsfrågor.

PERSONFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN 

Du kan även vända dig till Personförsäkringsnämnden som 
är en branschgemensam nämnd som kan hjälpa till i ären-
den som kräver medicinsk bedömning.

SVENSK FÖRSÄKRINGS NÄMND FÖR RÄTTSSKYDDSFRÅGOR

Hit kan du vända dig om du om du vill överklaga ett beslut 
som gäller din rättsskyddsförsäkring.

DOMSTOL

Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till dom-
stol.

KONSUMENTVÄGLEDNING

För råd och hjälp kan du kontakta Konsumentverkets upp-
lysningstjänst på hallakonsument.se, din kommunala kon-
sumentvägledare eller Konsumenternas Försäkringsbyrå på 
konsumenternas.se.

Råd och hjälp vid köp
Är det något skydd som är särskilt viktigt för dig eller vill du veta mer om vår samlarfordonsförsäkring? Då är du välkommen 
att ringa oss på 031-345 64 03. För ytterligare råd och hjälp kan du också vända dig till Konsumentverkets upplysningstjänst 

på hallakonsument.se, din kommunala konsumentvägledare eller till Konsumenternas Försäkringsbyrå på konsumenternas.se. 
Du kan även läsa mer, beräkna pris och köpa försäkringen direkt på if.se.


