
Blockets Begagnatförsäkring
FÖRKÖPSINFORMATION

Blockets Begagnatförsäkring är ett samarbete mellan Blocket och If 
Skadeförsäkring och innebär en unik trygghet och skydd vid bilaffär 
mellan privatpersoner. Blockets Begagnatförsäkring köps och 
betalas av annonsören men det är personen som köper bilen som 
får ta del av försäkringsskyddet. Priset på Begagnatförsäkringen 
beror på vad det är för bil och hur långt den har gått samt bilens 
ålder.

Annonsören köper försäkringen i samband med att annonsen läggs 
in eller i efterhand genom att ändra annonsen. Det finns särskilda 
villkor för annonsören, som avser köpet av försäkringen, vilka måste 
godkännas i samband med att försäkringen köps. Begagnat- 
försäkringen betalas först när bilen har blivit såld. Det är 
annonsören som betalar försäkringen.

If bevakar att bilen byter ägare och sätter igång försäkringen 
automatiskt för den nya ägaren.

Annonsören har 14 dagars ångerrätt på köpet av Begagnat- 
försäkringen, läs mer om detta i den särskilda pdf-filen med 
information om Distansavtalslagen.

Begagnatförsäkringen kan endast köpas för svenskregistrerade 
personbilar.

De fullständiga villkoren hittar du i pdf-filen ”Villkor Begagnat- 
försäkringen”. De finns också tillgängliga i annonser med Blockets 
Begagnatförsäkring. I samband med att bilen byter ägare skickas 
villkoren hem till köparen. Skador ersättas alltid enligt villkoren.

Blockets Begagnatförsäkring gäller i sex månader från ägarbytet, 
dock längst till dess att bilen har uppnått 15 år eller har körts 20 500 
mil. Den gäller för plötsliga fel som påverkar bilens funktion på de 
flesta av bilens komponenter, se exempel nedan:

• Motor
• Växellåda
• Klimatanläggning 
• Elektronik
• Bromssystem
• Bränslesystem

Det här en sammanfattning av villkoren för 
Begagnatförsäkringen

Vad gäller försäkringen för?

Följande måste vara uppfyllt för att köparen inte ska riskera att få 
minskad ersättning vid skada.
– Det särskilda besiktningsprotokollet som annonsören har måste 
vara korrekt ifyllt
– Bilen får inte användas under tävling eller tävlingsliknande former

När kan ersättningen minskas eller utebli?

Försäkringen gäller inte för fel som fanns på bilen vid ägarbytet, fel 
som finns noterade på det särskilda besiktningsprotokollet, fel som 
beror på att bilen inte har servats eller fel som beror på att bilen har 
trimmats.

Vad gäller försäkringen inte för?

Försäkringen gäller med en självrisk per skadad komponent. Själv- 
riskens storlek beror på bilens ålder och mätarställning vid skade-
tillfället. Självriskerna finns angivna i försäkringsvillkoren för 
Blockets Begagnatförsäkring.

Självrisk

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ),
106 80 Stockholm, 0771- 78 10 10, Org.nr: 516401-8102. 
Barks väg 15, 106 80 Stockholm.

Försäkringsgivare
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Exakt vilka komponenter som ingår beror på bilens ålder och 
mätar- ställning vid skadetillfället. Den fullständiga listan finns i 
försäkrings- villkoren för Blockets Begagnatförsäkring.


