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Vad ingår i försäkringen?  

Försäkringen (exkl. trafikförsäkringen) omfattar själva bilen  
och utrustning som kan anses normalt för bilar. Avmonterad  
utrustning som t.ex. säsongshjul till bilen ingår också. 

Trafikförsäkring 

Personskador på förare, passagerare och andra personer 
utanför bilen 

Skador på andras egendom 

Halvförsäkring utöver innehållet i trafikförsäkringen ingår 
också följande 

Brand 

Stöld 

Räddning/Bärgning 

Glas 

Feltankning 

Maskin- och elektronikskada 

Rättsskydd 

Självriskförmån vid vagnskadegaranti 

Helförsäkring, består av halvförsäkring och vagnskada eller 
vagnskadegaranti 

Vagnskada 

Nyvärde och Mervärde vid totalskada och ersättning 
för personbil (gäller ej privatleasing) 

Tilläggsförsäkringar 

Ingen självrisk vid djurkollision 

Stor Bilextra (bl.a. hyrbil och självriskreducering) 

Privat sjukvård vid trafikolycka 

Drulleförsäkring (allrisk för bil) 

Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen omfattar exempelvis inte  

Egendom som inte är biltillbehör 

Låsbyte i samband med stöld av bilnyckel/kort  

Laserstörare och liknande tillbehör 

Finns det några begränsningar i vad försäkringen 
täcker? 

Om föraren saknar det körkort som krävs. 

Om föraren gör sig skyldig till rattfylleri. 

Om bilen används vid körförbud. 

Om du inte är bilens huvudsaklige ägare och brukare. 

Om bilen används under tävling, träning för tävling eller  
under tävlingsliknande former t.ex. street race. 

Högsta ersättningsbelopp från försäkringen (exkl. trafik- 
försäkringen) är 4 miljoner kr. Är bilen äldre än 30 år är 
högsta ersättningsbelopp 1,5 miljoner kr. 

Krav på positioneringssystem med larmcentralkoppling för 
vissa bilmodeller. Krav på positioneringssystem om värdet  
är över 1,5 miljoner kr. 

Försäkringen gäller inte om bilen hyrts ut eller lånats ut  
mot betalning och inte heller vid transport mot betalning. 

Försäkringen (exkl. trafikförsäkringen) gäller inte vid körning 
på bana, iordningsställd för körning med motorfordon. 

Eftermonterad elektronisk utrustning som inte tillhandahålls 
av tillverkaren ersätts med max 25 000 kr. 

För lätta lastbilar ersätts fast monterad inredning med  
max 100 000 kr. 

Om bilen varit utomlands i mer än 182 dagar de senaste  
12 månaderna när skada inträffar. 

Försäkringen gäller inte för skador som omfattas eller kan  
ersättas av leverantörsgaranti eller liknande. 

Avmonterade bildelar eller tillbehör måste förvaras inlåsta.  

If försäkring för Mazda-ägare 
Faktablad för försäkringsprodukt 

Företag: If Skadeförsäkring AB (publ.), Sverige,  
org.nr. 516401-8102 

Produkt: Bilförsäkring 

 

Förköpsinformationen och de fullständiga villkoren hittar du på www.if.se/mazda 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Grunden i en bilförsäkring är en trafikförsäkring, som du måste ha enligt lag. De flesta köper däremot en halv- eller helförsäkring.  
För nyare bilar finns det ibland vagnskadegaranti. Om bilen inte har vagnskadegaranti kan du behöva en vagnskadeförsäkring, vilket 
ger dig en helförsäkring. De här försäkringarna kan du också komplettera med några tilläggsförsäkringar. Försäkringen gäller för dig 
som är ägare och huvudsakligen använder bilen eller vid leasing är registrerad som brukare i Vägtrafikregistret och huvudsaklige  
brukare av bilen. Försäkringen gäller för svenskregistrerade personbilar och lätta lastbilar, ej avsedda för yrkesmässig trafik. 

https://www.if.se/mazda


 

 

 
 
 
 
If försäkring för Mazda-ägare är en försäkring hos If Skadeförsäkring AB, där If är försäkringsgivare. Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102. 

 
IP

ID
-M

ZF
S -

23
03

 

  2/2   

 

 

 

Försäkringsbelopp 

Försäkringsbelopp är vad du maximalt kan få ut i försäkrings- 
ersättning. 

 

 

 

 Nyvärde och Mervärde vid totalskada gäller inte för lätt  
lastbil, för bil som är direkt-/sidoimporterad eller vid 
privatleasing. 

 Skador p.g.a. feltankning ersätts inte om bilen är äldre än  
20 år eller körts mer än 20 000 mil. Maximal ersättning är  
100 000 kr. 

 Maskinskada om service uteblivit mer än en gång, även om 
det skett före försäkringen tecknats eller om motorn 
trimmats av annan än generalagent eller av denne utsedd 
återförsäljare. Du måste uppvisa kvitto, verkstadsfaktura 
eller liknande på att service genomförts enligt tillverkarens 
anvisningar. 

     

 
Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s.k. Gröna Kort-systemet. Försäkringen (exkl. trafikförsäkringen) gäller dock inte i 
Iran, Marocko och Tunisien. 

     

 
Vilka är mina skyldigheter? 

När avtalet ingås och försäkringen börjat gälla ska du informera oss om följande: 
 
• Om förändring sker av de uppgifter som ligger till grund för försäkringsavtalet ska du omedelbart anmäla det till oss.  
• När skada inträffar eller risk finns att den ska inträffa ska du hindra eller begränsa skadan så gott du kan.  
• Om en skada inträffar ska du anmäla den till oss så snart som möjligt. 
• Du måste medverka till att vi får möjlighet att besiktiga inträffad skada. 
• Stöld, skadegörelse och olycka med vilt och tamdjur ska polisanmälas. 
• Du ska även följa säkerhetsföreskrifterna. 

     

 
När och hur ska jag betala? 

Premien för ny försäkring ska betalas inom 14 dagar. När försäkringen förnyas ska denna betalas senast när den nya försäkringstiden börjar. 
Skulle betalning helt utebli kan du bli krävd av Trafikförsäkringsföreningen (TFF) på en avgift per dag. 
 
Försäkringen kan betalas helår eller månadsvis. 
 
Om försäkring faktureras tillsammans med finansiering av annan part än If kan avvikelser förekomma i vilka betalningsalternativ som  
är möjliga. Kontakta din återförsäljare för att veta vad som gäller för just din försäkring. 

     

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Försäkringen börjar gälla den dag du själv väljer och står på försäkringsbrevet, dock tidigast från den dag och det klockslag du väljer  
att teckna försäkringen.   

Försäkringstiden avslutas efter ett år om du har sagt upp försäkringen före försäkringstidens utgång. 

Har du inte sagt upp försäkringen före försäkringstidens utgång förnyas försäkringen för ytterligare en försäkringsperiod om ett år,  
under förutsättning att du har betalat försäkringspremien för den nya försäkringsperioden. 

     

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Försäkringen kan sägas upp när som helst under försäkringstiden, men får verkan först vid utgången av försäkringstiden. 
 
Under pågående försäkringstid kan du säga upp försäkringen att upphöra i förtid om försäkringsbehovet har upphört t.ex. om du sålt  
eller skrotat bilen. 

 


