Det självklara valet
– Mc-försäkring för din BMW
Gäller fr.o.m 1 januari 2022

Ingen självrisk vid:
•
•
•
•

trafik
räddning
stöld när den vinterförvaras hos BMW-handlare
maskinskada under 1 år från service

Fler fördelar:
•
•
•
•

Inget krav på parkering i garage
Maskinskada ingår upp till 8 år / 10 000 mil
Förar- och passagerarolycksfall ingår
Du får 15 % rabatt på din hem- och villaförsäkring i If

Frågor om Mc-försäkring för din BMW ring: 0771-655 655

Mc-försäkring för din BMW
Nu kan vi erbjuda en specialanpassad hel- och halvförsäkring för
din BMW motorcykel
I båda alternativen ingår maskinskada upp till 8 år/10 000 mil.
Dessutom ingår bärgning/assistans utan självrisk, sanering vid
feltankning samt Förar- och passagerarolycksfall. Det finns inget krav
på att du garagerar BMW:n på hemadressen. Väljer du helförsäkring
ingår också vagnskadeförsäkring som ersätter skador vid trafikolycka,
skadegörelse m.m. Försäkringen kan köpas av dig som privatperson och
inte använder motorcykeln i yrkesverksamhet.
Förar- och passagerarolycksfallsförsäkring
I försäkringen ingår förar- och passagerarolycksfallsförsäkring enligt
punkt 8 i Ifs villkor för motorfordon. Försäkringsskyddet är 50 000 kr
vid dödsfall och upp till 600 000 kr i invaliditetsskydd.
Priser
Vad kostar försäkringen? Gå in på www.if.se/din-bmw-mc
Särskilda villkor Mc-försäkring för din BMW
2022-01-01
För försäkringen gäller Ifs villkor för motorfordon med
följande ändringar och tillägg :
1

Försäkringen för MC:n gäller även för till MC:n hörande sido- och/
eller släpvagn, även om denna/dessa ej är tillkopplade och annan
sido- och/eller släpvagn inte tillkopplats i dess ställe.

2 Glasförsäkringen gäller även för skadat glas till huvudstrålkastaren. Försäkringen täcker även kostnader för byte av
strålkastarhus om glaset inte kan bytas separat.
3 I försäkringen ingår maskinskadeförsäkring enligt punkt 3.2F
för BMW MC, som inte är äldre än 8 år räknat från första

registreringen eller körts mer än 10 000 mil dessförinnan.
Endast av BMW tillhandahållna originaldelar omfattas av
försäkringen. Maskinskadeförsäkringen omfattar inte kedja,
drev, färddator eller stereo och annan audioutrustning samt
tillbehör till dessa.
4 Förlust av MC, enligt villkorens punkt 3.2 B1, ersätts om det inte
kommer till rätta inom 14 dagar från polisanmälan.
5 Är SMC (gäller utbildningssteg 1 t.o.m. 3), BMW Motorrad
Sverige eller BMW MC-klubben arrangör för s.k. avrostnings-/
fortbildningskurs på inhägnat tävlingsområde så gäller trafik- och
vagnskadeförsäkringen för skada som inträffar på sådan bana.
6 Observera att MC:n ska vara i trafik hela året och inte ställas av
hos Transportstyrelsen.
7

Särskilda självrisker.

7a Om person vilken inte är folkbokförd på försäkringstagarens
adress har MC:n i sin besittning och skada uppstår, gäller
försäkringen med dubbel självrisk enligt aktuella skademoment.
7b Försäkringen gäller även med dubbel självrisk för aktuellt skade
moment fr.o.m. den andra skadan inom samma försäkringsår.
7c Med ändring av villkorens punkt 6.1.4 räcker det med ett godkänt
lås, styrlåset räknas som godkänt.
7d Inträffar stöldskada under vinterförvaring hos auktoriserad
BMW-återförsäljare/verkstad och skadekostnaden överstiger
självrisken så gäller stöldförsäkringen utan självrisk.
7e Inträffar maskinskada inom ett år från det att MC:n genomgått
service enligt tillverkarens anvisningar och skadekostnaden
överstiger självrisken, så gäller maskinskadeförsäkringen utan
självrisk.

Omfattning och självrisker
Trafikförsäkring

0 kr (extra självrisk vid lagöverträdelse, se punkt 6.1 i villkoren).

Brand

1 000 kr.

Stöld*

2 000 kr. 15 000 kr om motoreffekten överstiger 134 kilowatt.
Är MC:n utrustad med s.k. spårsök (positioneringssystem) med larmcentralkoppling, och denna var i funktion
vid skadetillfället, så sänks självrisken med max. 10 000 kr vid stöld/tillgrepp av hela MC:n.

Glas

200 kr + 20 % av överskjutande kostnader.

Bärgning/Assistans**

0 kr. Ersättning lämnas även vid driftstopp p.g.a. brist på drivmedel.
Bärgning dygnet runt – ring If-jouren 0771-655 655.

Rättsskydd

25 % av kostnaden, dock lägst 1 000 kr.

Sanering efter feltankning

Ersättning lämnas upp till 50 000 kr. Självrisken är 1 500 kr.

Maskinskada***

3 000 kr. 6 000 kr om MC:n importerats av annan än BMW Motorrad Sverige.

Vagnskada

4 000 kr. 25 000 kr om motoreffekten överstiger 134 kilowatt.

* Ingen stöldsjälvrisk vid vinterförvaring, se 7d ovan.
** 	Ersätter bärgning/assistans i hela Gröna kortsområdet om MC:n råkar ut för driftstopp, skadas eller stjäls.
*** Ingen maskinskadesjälvrisk under ett år efter service, se 7e ovan.
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Kontaktinformation
Försäkrings- och skadefrågor: Tel 0771-655 655. Mejl kundservice@if.se

