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Vad ingår i försäkringen? 

Delkaskoförsäkring 

 Stöld av fordonet eller delar av det och stöldförsök. 

 Brand – men inte vid trafikolycka. Även åskslag och 
explosion. 

 Glas – fram-, sido- och bakruta som spricker eller 
går sönder – men inte vid trafikolycka. 

 Rättsskydd – vissa kostnader vid tvist som t.ex. rör 
ägandet av fordonet eller med oss i skadereglering. 

Vagnskadeförsäkring – då ingår dessutom 

 Trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och skade-
görelse. Även skada på anordning för lastning samt 
skada som den orsakat på släpet, liksom fellastning 
och fel i lasten m.fl. händelser. 

Eller Avställningsförsäkring 

 För fordon som är avställt i Vägtrafikregistret. Om-
fattningen motsvarar Delkasko- och Vagnskadeför-
säkring där villkoren är anpassade till att fordonet 
inte används i något avseende. 

Tilläggförsäkringar 

 Bilansvar – frivillig trafikförsäkring för släp som be-
höver eget grönt kort vid inresa i vissa europeiska 
länder. 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

 Gods, husdjur och andra saker som transporteras 
med fordonet. 

 Utrustning som inte hör till fordonet eller som inte är 
normal för fordon av samma slag och fabrikat som 
det försäkrade. 

 Avmonterad fordonsdel om annan monterats i dess 
ställe, utom en uppsättning däck avsedda för motsatt 
säsong. 

 Merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att 
fordonet inte kan användas efter skada etc. 

   
 

 
Finns det några begränsningar i vad försäkringen 
täcker? 

 Om fordonet är belagd med körförbud. 

 Om fabrikantens anvisningar om användning och 
skötsel eller myndighets föreskrifter inte följs. 

 Tävling, träning för det, andra former av hastighets-
körning och stuntliknande övningar. 

 Uppsåt och grov vårdslöshet av t.ex. föraren. 

 Om föraren av dragfordonet t.ex. är onykter eller 
saknar körkort. 

 Stöld – om fordonet t.ex. lånas ut och inte återläm-
nas. 

 Brand – om Svenska brandskyddsföreningens regler 
127 och 127B inte följts för fordon med utrustning 
för t.ex. sönderfördelning av trä och för fordon som 
används i brandfarlig miljö. 

 Vagn – extra självrisk vid "höjdledsskada", d.v.s. om 
fordonet med last varit för högt för att kunna pas-
sera under t.ex. en bro. 

 If bestämmer om fordonsskada ska repareras, ersät-
tas med likvärdig del eller betalas kontant. Högsta er-
sättning är fordonets marknadsvärde omedelbart 
före skadan. 

  

Fordon 
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKT 

Företag: If Skadeförsäkring AB (publ) Produkt: Tungt släp 
 

 

 

Totalvikt från 3 000 kg. Inte Husvagn. Endast för försäkringsnr. som inleds med NM eller ON. Villkoren If-8183 finner du på if.se/villkor-
fordon 

Informationen avser endast fordon som ägs eller leasas av privatperson och som används uteslutande för eget bruk, d.v.s. inte exem-
pelvis transport av gods mot betalning, entreprenadarbete eller uthyrning. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Ersättning för skada på och förlust av fordonet. Även en del andra kostnader vid olika händelser med fordonet. Vad vi ersätter beror på 
försäkringsomfattningen. Om fordonet är äldre än 30 år kan det vara bättre att veteranförsäkra det då ersättningen genom denna för-
säkring kan vara otillräcklig. 
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If Skadeförsäkring AB (publ) 
Postadress: 10680 Stockholm 
Org.nr: 516401-8102 

 Huvudkontor: Barks väg 15, Solna  
Telefon: 0771-655 655  
Telefax: 08-541 706 76 

 www.if.se 
E-post: kundservice@if.se 
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Var gäller försäkringen? 

 I Sverige och de andra länderna i det s.k. Gröna kort-området, vilket utgör de europeiska länderna och några till. 

 Under transport mellan länderna där försäkringen gäller. 

  

 
Vilka är mina skyldigheter? 

Meddela oss snarast om uppgifterna för försäkringen inte stämmer, t.ex. om det historiska nyvärdet som anges är för lågt, och om 
fordonet 

- är ombyggt eller utrustat på ett sätt som inte följer av det karosseri som anges för försäkringen, t.ex. att ett skåpsläp har inred-
ning utan att det anges. 

- är specialutrustat, t.ex. med flistugg eller sorteringsverk utan att det anges för försäkringen. 

Vid skada 

- anmäla skadan till If utan dröjsmål och på begäran även lämna upplysningar och tillhandahålla verifikationer, bevis, läkarintyg 
och andra handlingar som If behöver för att reglera skadan. 

- göra polisanmälan vid stöld, tillgrepp eller försök till sådant brott samt vid inbrott, rån, hot och överfall. 
- medverka till att vi får möjlighet att besikta fordonet och till att hålla ned skadekostnaden. 

  

 
När och hur ska jag betala? 

Försäkringen ska betalas senast den dag försäkringstiden börjar, dock behöver den inte betalas tidigare än 14 dagar efter det 
att vi sänt faktura. Välj månadsbetalning med autogiro eller hel- eller halvårsbetalning. 

  

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringstiden anges på försäkringsspecifikationen. Dock börjar ny försäkring tidigast från det klockslag den tecknades och 
en försäkring som avslutas i förtid upphör den dag och klockslag som framkommer av omständigheterna, t.ex. tidpunkten då 
fordonet såldes. 

Om försäkringen inte har sagts upp och om inget annat framkommer erbjuder vi förnyelse med samma omfattning och villkor 
för en ny försäkringstid om ett år, när den nuvarande närmar sig sitt slut. 

  

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Kontakta oss när som helst i förväg om ni vill att försäkringen ska avslutas till försäkringstidens utgång. Samma sak gäller om ni 
vill ta bort någon försäkringsomfattning. 

Om fordonet t.ex. säljs får du säga upp försäkringen i förtid. Vi får automatiskt information om sådana händelser från Vägtra-
fikregistret och avslutar normalt försäkringen utan att du behöver kontakta oss. 

 


