
Grattis till din nya bil och den
extra trygghet du får på köpet!
Vi hoppas att du är nöjd med din nya bil som du har köpt på Blocket. Nu kan du se fram emot ett 
tryggt bilägande eftersom bilen såldes med Begagnatförsäkringen som gäller i 6 månader.

Ett omfattande försäkringsskydd från första dagen

Med Begagnatförsäkringen är din bil försäkrad mot plötsliga fel på de flesta av bilens elektriska och 
mekaniska delar i 6 månader. Mer information hittar du i bifogat försäkringsvillkor.

Snabb hjälp om något händer med bilen

Kontakta närmaste märkesverkstad om skada eller fel uppstår på bilen och ta med dig besiktnings-  
protokollet för Begagnatförsäkringen. De hjälper dig att anmäla skadan till If. Du kan självklart också 
anmäla skadan direkt till If på 0771-78 10 10.

Begagnatförsäkringen.  Kontakta gärna If på 0771-78 10 10 för mer information!

Vänliga hälsningar,
Blocket i samarbete med If

Du missade väl inte att du kan få 10% rabatt på bilförsäkring hos If, när du köper en bil med



Villkor Begagnatförsäkringen
SEPTEMBER 2019

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig som privat ägare av personbil med Begag-
natförsäkringen. Men den gäller endast om du är bilens verklige ägare 
och huvudsaklige brukare. Detta innebär att du kan bli utan ersättning 
om du är registrerad som ägare och har fått försäkring för bilen, trots 
att du inte äger den eller huvudsakligen brukar den.

Har du köpt fordonet på avbetalning eller kredit har vi rätt att lämna 
ersättning till säljaren/kreditgivaren (intill hans återstående fordran). 
Har du hyrt (leasat) fordonet har vi rätt att lämna ersättning till ägaren.

Försäkringen gäller inte för lätt lastbil, taxi, budbil, hyrbil, körskolebil, 
husbil eller företagsägd bil.

2. Försäkringens giltighetstid

Försäkringen gäller i 6 månader från den dag du blev ägare till bilen, dock 
längst till dess att bilen har uppnått 15 år eller har körts 205 000 km. 
Försäkringen upphör automatiskt när en av gränserna har passerats, 
samma sak gäller om bilen byter ägare under försäkringsperioden.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Sverige och vid resa, i max 45 dagar, till de länder 
som är anslutna till det s.k. gröna kortsystemet.

4. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen omfattar den bil som står angiven i försäkringsbrevet 
och gäller för plötsliga fel på de system och komponenter och i den 
utsträckning som anges enligt p 10 och som leder till skada på system 
och komponenter i samma punkt. Felet/skadan får inte ha funnits 
innan ditt köp av bilen.

Högsta sammanlagda ersättning under försäkringsperioden är  
150 000 kronor, dock högst bilens marknadsvärde precis innan skadan 
inträffade.

Fråga om fel föreligger skall bedömas med hänsyn till bilens ålder och 
körsträcka. Bilar kan ibland ha brister utan att dessa skall anses utgöra 
fel, t.ex. slitna gummibussningar, ökad åtgång av olja eller andra  
förbrukningsvätskor, successiv försämring av stötdämpare och fjädrin-
gens funktion, slitna packningar m.m. Åtgärder som enbart består av 
rengöring, smörjning, justering anses inte utgöra fel.

5. Allmänna säkerhetsföreskrifter och
begränsningar

5.1 Säkerhetsföreskrifter

• du ska ha testat bilen och dess funktioner enligt de punkter som 
finns angivna i besiktningsprotokollet för Begagnatförsäkringen

• du ska på begäran av If kunna uppvisa ett komplett ifyllt och 
av både säljaren och dig undertecknat besiktningsprotokoll för 
Begagnatförsäkringen

• bilen får inte användas under tävling eller tävlingsliknande former 
t.ex. street race, träning för tävling eller körning på inhägnat 
tävlingsområde

• när en skada inträffar eller hotar att omedelbart inträffa ska du 
så gott du kan försöka hindra eller begränsa skadan. Uppfylls inte 
dessa föreskrifter lämnas som regel ingen ersättning.

5.2 Försäkringen ersätter inte skada:

• på system eller komponent som enligt besiktningsprotokollet för 
Begagnatförsäkringen har bedömts som sliten, ur funktion eller ej 
har kontrollerats

• på enbart kablar, kablage eller kontaktstycken

• om oriktiga uppgifter har angetts i besiktningsprotokollet för 
Begagnatförsäkringen

• som uppstått p.g.a. att fabrikantens anvisningar beträffande 
drivmedel, service och skötsel inte har följts, eller p.g.a. använd- 
ande av komponent som avviker från bilens seriemässiga 
utförande

• som beror på slitage, stöld, brand, trafikolycka, väta, korrosion, 
frysning eller annan yttre olyckshändelse

• som beror på att motoreffekthöjande åtgärder har vidtagits av 
annan än generalagent eller av denne utsedd återförsäljare

• som annan ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande 
åtagande.

6. Ersättnings- och värderingsregler

6.1 Hur vi ersätter

If har rätt att avgöra om bilen ska repareras eller om skadan ska ersätt-
as kontant, vem som ska utföra reparationen alternativt var återan- 
skaffningen av delar ska göras. Vid reparation ska begagnad likvärdig 
utbytesdel användas om sådan finns att tillgå. If övertar äganderätten 
till bil, del därav och tillbehör som ersatts.

6.2 Detta ersätter vi inte

• felsökningskostnad, om skadan inte ersätts av Begagnat- 
försäkringen

• transport av bilen till verkstad

• merkostnad p.g.a. att våra anvisningar om inköpsställe inte 
inhämtats eller följts, t.ex. dyrare reparations- eller inköpskostnad.



Bilålder och mätarställning upp till Svensksåld bil Direktimporterad bil (se p.9)

3 år/8 000 km 500 kr 500 kr plus 20 % av överstigande belopp

8 år/100 000 km 1 000 kr 1 000 kr plus 20 % av överstigande belopp

10 år/150 000 km 1 500 kr plus 15 % av överstigande belopp 1 500 kr plus 30 % av överstigande belopp

15 år/205 000 km 2 000 kr plus 20 % av överstigande belopp 2 000 kr plus 35 % av överstigande belopp

8. Vid skada

Kontakta omgående närmaste auktoriserade märkesverkstad som 
hjälper dig att anmäla skadan till If. Du kan även anmäla skadan direkt 
till If, 106 80 Stockholm, 0771-78 10 10. 

Om bilen repareras ska du beställa igångsättning av reparationen.

9. Övrigt

För avtalet gäller vad som står i försäkringsbrevet, detta försäkrings-
villkor och försäkringsavtalslagen. Säljaren av bilen har inga förpliktel- 
ser gentemot köparen med anledning av Begagnatförsäkringen.

• Bilens ålder beräknas från första registreringsdag enligt 
Vägtrafikregistret. (Exempel: En bil med första registeringsdatum 
7/1 2014 är yngre än 3 år till och med 6/1 2017).

• Med direktimporterad bil avses bil som inte importerats till Sverige 
av svensk generalagent.

9.1 Överklagande

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge 
kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

Ifs kundombudsman

Är du fortfarande inte nöjd kan du inom sex månader från Ifs beslut 
vända dig till Kundombudsmannen som utan kostnad prövar de flesta 
klagomål. Skriv ned dina synpunkter och skicka dessa till Kundom-
budsmannen via post, fax, eller mejl. Du kan också ringa eller besöka 
Kundombudsmannen på Barks väg 15 i Solna.  
Postadress: Ifs Kundombudsman, 106 80 Stockholm.

Telefon: 0771-43 00 00   Fax: 08-792 75 30

Mejl: kundombudsmannen@if.se

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Du kan också vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkrings-
frågor. ARN prövar ditt ärende utan kostnad.

Postadress: Box 174, 101 23 Stockholm

Telefon: 08-555 017 00  Hemsida: www.arn.se    Mejl: arn@arn.se

Domstol

Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol. Ta kontakt 
med närmaste tingsrätt om du vill veta mer, t.ex. om förenklat rätte-
gångsförfarande.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av 
Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Besöksadress: Karlavägen 108  Post: Box 24215, 104 51 Stockholm

Telefon: 08-22 58 00   Fax: 08-24 88 91

Hemsida: www.konsumenternasforsakringsbyra.se

9.2 PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med 
dataskyddsförordningen och övrig dataskydds- och 
försäkringslagstiftning. Vi värnar om våra kunders integritet när vi 
behandlar personuppgifter. Vi behandlar våra kunders 
personuppgifter när det är nödvändigt för att administrera 
försäkringarna och fullgöra våra skyldigheter, t.ex. vid tecknande av 
försäkringen och skadereglering.  Personuppgifterna kan också 
komma att användas för marknadsföring genom t.ex. mejl eller SMS. 
Vi mottar personuppgifter direkt från våra kunder, från någon som 
företräder kunden, från olika myndigheters register samt från 
kreditupplysningsföretag.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till utomstående utan ett 
samtycke eller att det finns stöd i lag. Vi spelar in telefonsamtal i 
kvalitets- och utbildningssyfte samt för att säkerställa innehållet i 
samtalet. En mer utförlig information om behandling av 
personuppgifter finns på www.if.se

9.3 Försäkringsgivare

Försäkringsgivare till Blockets Begagnatförsäkring är,

If Skadeförsäkring AB (publ), 106 80 Stockholm 

Telefon: 0771-78 10 10   Org.nr: 516401-8102

7. Självrisk

Försäkringen gäller med självrisk som tillämpas för varje i p 10 angiven komponent var för sig. 
Självriskens nivå bestäms av bilens ålder och mätarställning vid skadetillfället enligt tabellen nedan. 
Självrisken höjs när antingen bilålder eller mätarställning har passerats.  



10. Komponentschema

Bilålder och Mätarställning upp till: 

vid skadetillfället

3 år 

80 000 km

8 år 

100 000 km

10 år 

120 000 km

10 år 

150 000 km

15 år

205 000

Motor
• Motor
• Motorblock
• Cylinderlock
• Generator
• Startmotor
• Katalysator (endast vid felaktiga avgasvärden), Partikelfilter
• Avgasturbo, Kompressor och Laddluftkylare, Grenrör

Ja
Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
Ja

Ja
Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja

Ja
Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja

Ja
Ja
 Ja
 Ja
 Ja
 Ja

 Nej

Ja
Ja
 Ja
 Ja
 Ja

 Nej
 Nej

Växellåda
• Manuell växellåda
• Automatlåda
• Momentomvandlare
• Packbox
• Växellägesgivare
• Spakställ
• Vajrar

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nej

Fabriksmonterade aktiva säkerhetssystem
• Airbag inklusive sensorer, Bältessträckare
• Antisladd, Antispinn, Automatisk nödbroms och Blind spot detection

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Ja
Nej

Ja
Nej

Bromsystem
• Huvudcylinder
• Hydralenhet, Styrenhet, Bromsrör
• ABS-givare, Kuggkrans, Hjulcylinder, Bromsslang, Bromsok, Bromsservo

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Nej

Ja

Nej

Styrning/Hjulupphängning
• Rattaxel, Styrväxel, Servopump, Tryckrör Ja Ja Ja Ja Ja

Kylsystem
• Kylare, Termostat, Elkylfläkt, Värmepaket, Vattenpump, Värmeventil
• Fabriksmonterad dieselvärmare, Fabriksmonterad elvärmare 

(flexifuelbilar), Slangar och slangklämmor

Ja 

Ja

Ja 

Ja

Ja 

Ja

Ja 

Nej

Ja 

Nej

Bränslesystem
• Bensinpump, Insprutare
• Tankarmatur
• Insprutningspump (Diesel), Spridare för dieselmotor

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Nej

Ja
Nej
Nej

Drivlina
• Framaxel, Bakaxel, Kardanaxel, Packbox
• Vinkelväxel, Drivaxel, Hjullager, Kraftfördelning för fyrhjulsdrift

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Nej
Nej

Elektronik och El-system
• Motorrelaterad elektronik som påverkar motorns funktion
• Huvudelektronikmodul, Elmotor till centrallås, Torkar- och spolarmotor, 

Xenonljus (ej glas eller lampa), Rattlås, Tändningslås och kortläsare 
(ej nycklar eller kort)

• Elfönsterhiss, Elspegel (inkl. uppvärmning och infällning), Kombinations- 
instrument, Färddator, Farthållare, Parkeringssensor, Regnsensor inkl. 
reglage och Fabriksmonterad audio-, video- och navigationssystem

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Nej

Ja
Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Fjädring
• Pump till luft-/hydraulfjädring
• Stötdämpare, Fjäder, Nivåreglering

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Ja
Nej

Nej
Nej

Klimatanläggning
• Reglagepanel, Motor till kupéfläkt, Fläktmotstånd
• Tork, Spjällmotor, Kompressor, Evaporator, Givare, Ventiler, Värmeväxlare, 

Slangar och rör
• Kondensor

Ja 
Ja 

Ja

Ja 
Ja 

Ja

Ja
Ja

Nej

Ja
Nej

Nej

Nej
Nej

Nej

Koppling
• Slavcylinder, Huvudcylinder och Slang 
• Dubbelmassesvänghjul

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja
Nej

Nej
Nej
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