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Detta produktblad ger en kortfattad beskrivning av försäkringens utformning och
omfattning. En mer omfattande information finns i de fullständiga försäkringsvillkor
som kan beställas från vårt kundcenter på 0771-655 655.
Villkor och försäkringsbrev ligger till grund för skadereglering.
Detta är en försäkring för dig som har speciellt motorintresse. Du uppskattar fordon med äldre teknik, större särprägel
och personlig karaktär.

samlarfordonsförsäkringen
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 ska stå parkerat i enskild låst lokal.

Safetypin locked

trafik

rättsskydd

Trafikförsäkring måste du ha enligt lag. Genom den
betalar vi ut ersättning vid personskador och skador
på annans egendom.

Om du som ägare eller förare råkar i tvist med någon efter en
trafikolycka eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet,
kan rättsskyddsförsäkringen lämna ersättning med upp till 75 000
kronor för advokat- och rättegångskostnader, som du inte kan få
betalda av staten eller av motparten.

If utreder och betalar de skador du är skyldig att betala. Vi svarar
också för advokat- och rättegångskostnader om någon kräver skadestånd av dig eller av den som kört ditt fordon.

vagnskada

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 och stöldförsök. Också tillbehör
som ingår i fordonets normala utrustning är försäkrade om de varit
fastsatta eller inlåsta i fordonet.

Vagnskadeförsäkringen gäller vid kollision och för skador på ditt
fordon som du själv orsakat genom att välta, köra i diket, köra på
stenar eller stolpar osv. Skador under transport på exempelvis tåg
eller båt, eller skadegörelse av tredje man ersätts också.

Brandförsäkringen lämnar ersättning för skador på ditt fordon som
orsakats av brand, blixtnedslag eller explosion. Även skada på kablar
genom kortslutning betalas.

glas
Glasförsäkringen ersätter skador på fordonets glasrutor (inte strålkastarglas) och motorcykelns vindruta som genombrutits, spräckts
eller krossats genom t.ex stenskott eller skadegörelse. Gäller inte vid
trafikolycka – då kan andra delar av försäkringen utnyttjas istället.
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I första hand måste du ansöka om statlig rättshjälp.

stöld

brand
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- Fordonet får inte användas som bruksfordon, utan huvudsakligen
till klubbträffar.
– Försäkringen kan bara tecknas genom motorklubb som If godkänt.
– Försäkringsbeloppen ska motsvara marknadsvärdet.
– Du får ingen bonus eller If Plus-rabatt på denna typ av försäkring,
i stället får du direkt en låg premie.

räddning
Om ditt fordon blir stående av annat skäl än bensinbrist betalar
räddningsförsäkringen bärgning till närmaste lämpliga verkstad –
eller till hemorten, om det anses lämpligast. Försäkringen ersätter
också transport till läkare eller sjukhus av förare eller passagerare
som skadats eller plötsligt insjuknat under färden. Viss ersättning
lämnas 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.

Vagnskadeförsäkringen ersätter också skador på fordon, som orsakas av att vätska eller ånga plötsligt strömmat ut från vatten- eller
värmeledning i den lokal där du förvarar ditt fordon.
Däremot får du inte betalt om skadan skett under tävling. (Veteran
rally i värdigt tempo utan tidtagning räknas inte som tävling.)

avställningsförsäkring (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.

