
Hallå där Francisco Vall på If, kan man 
försäkra en sönderskjuten stridsvagn 
från Andra världskriget?

– Haha, hos oss på If kan man faktiskt 
det numera. Veteranklassade militär-
fordon är vårt senaste tillskott som Ifs 
nya Samlarfordonsförsäkring täcker. 
Självklart ingår också mer vanliga ob-
jekt som veteranbilar, motorcyklar och 
mopeder.

–  Vem får teckna en Samlarfordons-
försäkring?

Alla som är medlemmar i motorklub-
bar som If har tecknat avtal med. Har 
man tecknat minst en Samlarfordons-
försäkring erbjuder vi även 5 % rabatt 
på hem- och villaförsäkringen.  Detta 
är ett riktigt bra erbjudande! Vill man 
veta mer är det bara att kontakta mig 
på francisco.vall@if.se.

– Har du fler nyheter på gång?

Ja, vi har If Plus för våra trogna  
kunder. Ju fler försäkringar du har hos 
oss, desto bättre pris får du. Köper du 
två försäkringar kan du få 10 % rabatt. 
Tre försäkringar ger dig 15 % rabatt 
och vid fyra försäkringar eller fler kan 
du få vår högsta rabatt på 20 %.  Du 
får också bra erbjudanden på Ifs trygg-
hetsprodukter som du hittar i vår sä-
kerhetsbutik www.if-sakerhet.se 

– Berätta lite om Ifs självriskkonto!

– Att vara noggrann med säkerheten 
ska löna sig tycker vi på If. Därför får 
alla som har en hem-, personbils-, el-
ler villaförsäkring hos oss 200 kronor 
per försäkring för varje skadefritt år. 
Pengarna sätter vi av på ett Självrisk-
konto. Som mest kan man ha 4 000 
kronor där. Man kan betala hela eller 
delar av självrisken vid en skada som 
täcks av försäkringen. Självriskkontot 
kan bli en glad överraskning om otu-
ren är framme.

–  Vad ser du fram emot mest i årets 
Tjolöholm Classic?

Att få träffa gamla och nya ansikten och 
umgås bland alla härliga utställnings-
objekt. Och att det dyker upp mycket 
folk till vår If-monter förstås ;-)

–  Slutligen, vilken bil är din absoluta 
favoritbil genom tiderna?

– Jaguar E-type helt klart!

Gammal kärlek rostar aldrig.  
(Men det skadar inte att helgardera sig).

Äger du en klassiker, veteran eller en specialare med oändligt mycket charm? Då  
kan vi på If erbjuda dig en riktigt förmånlig försäkringslösning. If har i samarbete  
med utvalda motorklubbar skräddarsytt en Samlarfordonsförsäkring som består  
av alla de viktiga delar man vill ha i en bilförsäkring. Här ingår den obligatoriska  
trafikförsäkringen kompletterad med försäkringsskydd för bärgning, stöld, brand-  
och glasskada, samt en vagnskadeförsäkring med vattenskadeskydd. Vi försäkrar  
både registrerade och oregistrerade fordon.

Hos If kan du få försäkringsskydd för de flesta samlarfordon som bil, motorcykel,  
moped, flakmoped, snöskoter, lätt lastbil, husbil, traktor, militärfordon, buss och  
lastbil. För utställningsfordon som aldrig är i trafik eller för fordon som kommer  
att vara avställda i mer än ett år, kan vi även erbjuda dig en praktisk avställnings-
försäkring.  

För att ditt fordon ska kunna omfattas av Samlarfordonsförsäkringen  
måste följande krav vara uppfyllda:
–  Medlemskap i en motorklubb som If har samarbetsavtal med och som  

godkänner ditt fordon
–  Fordonet får inte användas som bruksfordon (begränsad körsträcka om  

500 mil per år)
– Fordonet ska stå parkerat i enskild låst lokal

Endast samlarfordon får försäkras. Vi har följande tre kategorier:

– Veteranfordonsförsäkring för fordon som är 30 år eller äldre 

– Klassikerförsäkring för fordon som är mellan 20 och 30 år gamla

– Specialfordonsförsäkring för fordon av udda konstruktion avsett som samlarobjekt.

Låter det intressant?  
Samlarfordonsförsäkringen köper du genom de motorklubbar som har samarbets-
avtal med If. Kontakta oss på 0771-655 655 eller veteranforsakring@if.se så berättar 
vi mer (då får du också tips hur du får upp till 20 % rabatt genom att samla dina 
försäkringar hos oss). 

Lugn, vi hjälper dig.


