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en speciell försäkring för dig som har speciellt motorintresse, för dig som uppskattar fordon med 
äldre teknik, större särprägel och personlig karaktär.  
För dig och ditt fordon har vi skapat den här försäkringen. Den är förmånlig, men ställer också vissa krav.
– Bara s.k. samlarfordon får försäkras: veteraner, klassiker och specialfordon.
–  Fordonet får inte användas som bruksfordon, utan huvudsakligen till klubbträffar och enstaka privata nöjesturer upp till 500 mil per år. 

Med nöjestur avses inte semesterresa, resa till och från arbete eller sommarställe.  Detta förutsätter normalt att du också är registrerad 
ägare till ett bruksfordon.

– Fordonet ska stå parkerat i enskild låst lokal när det inte används enligt ovan.
– Fordonet får inte hyras ut eller användas för övningskörning.
– Försäkringen kan bara köpas genom motorklubb som If godkänt.
– Försäkringsbeloppen ska motsvara marknadsvärdet.
– Du får ingen bonus eller If Plus-rabatt på denna försäkring, i stället får du direkt en låg premie.

vad gäller försäkringen för?
(Se ovan vad som ingår i respektive försäkring.)

Trafikförsäkring
Obligatorisk försäkring om inte fordonet är avställt. Ersätter förare, 
passagerare och andra personer som skadas vid trafik med fordonet. 
Ersätter också skador på andra fordon du krockar med, om felet är ditt.

Stöld
Blir fordonet stulet får du ersättning om det inte kommer 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 marknads-
värdet 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. Även skada på kablar genom kortslutning 
ersätts.

Glas
Försäkringen ersätter skador på fordonets glasrutor (inte strålkas-
targlas) och motorcykelns vindruta som genombrutits, spräckts eller 
krossats genom t.ex. stenskott. Gäller inte vid trafikolycka – då kan 
vagnskadeförsäkringen utnyttjas istället.

Räddning
Om ditt fordon blir stående betalar vi, oavsett orsak, bärgning till när-
maste lämpliga verkstad – eller till hemorten, om det anses lämpligast. 
Vi ersätter också transport till läkare eller sjukhus av förare eller passa-
gerare som skadas eller plötsligt insjuknar under färden. Viss ersättning 
lämnas också för passagerarnas hemresa och för hemtransport av for-
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Det här är en sammanfattning av vad din samlarfordonsförsäkring kan omfatta. De fullständiga villkoren 
hittar du på vår hemsida. Du kan också beställa dem genom att kontakta vår kundservice. Skador ersätts 
alltid enligt villkoren.

Ring oss gärna på telefon 0771-655 655 eller gå in på www.if.se.

detta ingår i ifs samlarfordonsförsäkring

helförsäkring halvförsäkring avställning

Trafik ✓ ✓

Stöld ✓ ✓

Brand ✓ ✓

Glas ✓ ✓

Räddning ✓ ✓

Rättsskydd ✓ ✓

Vagnskada ✓  

Avställning ✓

var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det 
s.k. gröna kort-systemet och vid transport mellan dessa 
länder. Är du osäker på vilka länder som är anslutna, gå 
in på www.if.se.

Utlandsresa med ditt samlarfordon ska alltid godkännas 
av klubben innan du påbörjar denna.



Info

har du några frågor?
Vi berättar gärna mer om vår samlarfordonsförsäkring. Ring oss på 0771-655 655.
Du kan även läsa mer, beräkna pris och köpa försäkringen direkt på www.if.se. 

donet. Du bör alltid kontakta If Biljour, 0771-44 10 44, så får du hjälp 
med transporter som blir aktuella.

Rättsskydd
Betalar advokat- och rättegångskostnader vid tvister som har med 
ägandet eller förandet av ditt fordon att göra – upp till 200 000 kr.

Vagnskada
Gäller och för skador på ditt fordon vid krock eller annan trafikolycka. 
Skador på fordonet under transport på exempelvis tåg eller båt ersätts 

också, liksom skadegörelse av tredje man. Vidare ersätts skador på for-
donet, 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 betala vid varje 
skadetillfälle. Här är de vanligaste självriskerna.

självrisk

trafik

–  Rattfylleri, grov vårdslöshet 
eller föraren saknar körkort

–  Skada orsakad av förare yngre 
än 25 år

1 000 kr

1 000 kr

stöld

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

2 000 kr

5 000 kr
4 000 kr

brand 1 000 kr

glas

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

200 kr + 20 %
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

Särskilda självrisker
Om fordonet används av person som inte är folkbokförd på försäk-
ringstagarens adress gäller stöld och vagnskada med en särskild själv-
risk om 5 000 kr utöver grundsjälvrisken.

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 november t.o.m. 31 
mars gäller vagnskada med 5 000 kr utöver grundsjälvrisken.

if självriskkonto – hjälp till självrisken
För varje år du är skadefri på din hem-, villa- eller bilförsäkring får du 
200 kr per försäkring avsatt till ett självriskkonto. Pengarna kan använ-
das till att betala delar av eller hela självrisken för de allra flesta av våra 
privata försäkringar om du råkar ut för en skada – utom obligatorisk 
självrisk för trafikförsäkring och självrisk på bilmärkesförsäkring. För att 
du ska kunna använda pengarna på självriskkontot behöver skadekost-
naden överstiga självrisken för skadehändelsen. Totalt kan du få upp till 
4 000 kr avsatt till självriskkontot. Läs gärna mer om If Självriskkonto 
på www.if.se eller ring oss på 0771-655 655.


