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RRRRÖÖÖÖRRRREEEELLLLSSSSEEEEFFFFÖÖÖÖRRRRSSSSÄÄÄÄKKKKRRRRIIIINNNNGGGG MMMMOOOOTTTTOOOORRRR
 
FÖR LASTBILS BUSS, TAXI, BUDBILS OCH MASKINÄGARE MED ÅKERI ELLER ENTREPRENADVERKSAMHET
 

TTTTiiiilllllllläääägggggggg ocococochhhh ändändändändrrrriiiingngngng aaaavvvv vvvviiiillllllllkkkkororororeeeennnn 1111 ffffeeeebbbbrrrruuuuarararariiii 2222000011115555 
Ifs trycksaksnr. If-7086:7 


Gäller endast försäkring i Storkundsavtal.
 

VVVVIIIILLLLLLLLKKKKOOOORRRRSSSSTTTTIIIILLLLLLLLÄÄÄÄGGGGGGGG 
Genom ett fel föll nedan villkorspunkt bort i de sen

aste villkoren med edition 7 jämfört med den föregå

ende. 

BBBBeeeeggggrrrränsänsänsänsnininininnnngggg aaaavvvv fffförörörörssssäkäkäkäkrrrriiiinnnnggggeeeensnsnsns ggggiiiillllttttiiiigggghehehehetttt vvvviiiidddd ssssankankankankttttiiiionononon 
Gäller alla försäkringsformer för motorförsäkringen 

utom trafikförsäkring. 

AAAALLLLLLLLMMMMÄÄÄÄNNNNNNNNAAAA BBBBEEEESSSSTTTTÄÄÄÄMMMMMMMMEEEELLLLSSSSEEEERRRR 
1111....3333....6666 SSSSankankankankttttiiiionononon 

Försäkringen gäller inte för skada eller utbetalning av 

någon förmån i den utsträckning villkoret för sådant 

skydd, betalning av sådan skada eller villkor för sådan 

förmån skulle exponera If för någon sanktion, förbud 

eller inskränkning under en resolution från FN eller 

handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller före

skrifter från EU, Storbritannien, Nordirland eller 

USA.” 

VVVVAAAADDDD IIIINNNNNNNNEEEEBBBBÄÄÄÄRRRR DDDDEEEETTTTTTTTAAAA???? 
De har bara betydelse om den som enligt villkoren an

nars har rätt till ersättning, dvs. oftast försäkringstaga

ren själv, om denne är 

a) eller representerar den iranska staten, dess företag 

och organisationer. 

b) ett iranskt företag, förening eller annan juridisk 

person. 

c) annan som agerar på uppdrag av eller enligt anvis

ningar av sådan som nämns ovan i punkt a) och b). 

I sådant fall gäller inte försäkringen och vi betalar 

ingen ersättning. Punkt c) gäller dock inte för fysisk 

person som har försäkring för sin egen privata räk

ning. 

En försäkringstagare som omfattas av begränsningen 

ska inte ha Rörelseförsäkring. 

Ansvarsförsäkringen i Rörelseförsäkringen gäller även 

om den skadeståndsberättigade är en sådan juridisk el

ler fysisk person som omfattas av sanktionsundanta

get. 

Har ni fordon försäkrat i If får ni information om vad 

som gäller för dess försäkring när den förnyas. 
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