
 

Försäkringsgivare är If Skadeförsäkringsbolag Ab org.nr. 1614120-3 med säte i Helsingfors (adress till huvudkontoret är Ängsporten 4, 02200 Esbo, Finland), som i Sverige representeras 
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Kontakt: 

Telefon 010-490 09 91 

E-post foretag@unikforsakring.se 

Hemsida www.unikforsakring.se 

    

Företagsägd Bilförsäkring 

I Bilförsäkringen kan du välja mellan Trafikförsäkring, Halvförsäkring och Helförsäkring. Trafikförsäkring måste du enligt lag 

ha och väljer du Helförsäkring så har du ett mycket bra försäkringsskydd på din bil. Du kan även lägga till någon av våra 

utmärkta Tilläggsförsäkringar om du väljer Halv- eller Helförsäkring.  

 

Nedan finner du en kortfattad information om vår bilförsäkring. Vill du ha fullständig information om försäkringen hänvisar vi 

till försäkringsvillkoret som du hittar på vår hemsida www.unikforsakring.se 

 

Trafikförsäkring 
 Trafikförsäkring måste du ha enligt lag och den ersätter personskador samt skador på annans bil eller egendom vid 
trafikolycka.   
 

Halvförsäkring 
 Trafikförsäkring (se ovan) 
 Egendomsskydd 
    - Brand: skada orsakad av brand, åska och explosion samt kortslutning.  
    - Glas: genombruten, spräckt eller krossad ruta. Självrisken är 35 % av kostnaden, lägst 200 kr. Vid reparation 
    är självrisken 200 kr. 
    - Stöld: stöld, försök till stöld av hela fordonet eller avmonterade hjul och viss annan utrustning.  
    - Maskinskada: för bil som är högst 8 år och som körts max 12 000 mil ersätter vi reparation av plötsliga fel 
    på t.ex. motor och komponenter. Självrisken är 10 % av Pbb. För bil som körts mer än 8 000 mil eller är äldre än 5 år  
    är självrisken 20 % av pbb.  
    - Kollision med djur: Vid kollision med djur ersätts självrisk i Vagnskadeförsäkring eller Vagnskadegaranti med upp till  
    6 000 kr. Saknas sådan försäkring betalar vi ersättning med högst 6 000 kr. 
 Räddningsförsäkring: person- och fordonstransporter som blivit nödvändiga vid resa om bilen stulits, skadats eller fått 
driftstopp. Självrisken är 5 % av Pbb. 
 Rättsskydd: försäkringen kan ersätta ombuds- och rättegångskostnader som ägaren eller användaren kan bli skyldig att 
betala vid vissa tvister. Självrisken är 25 % av kostnaden, lägst 5 % av pbb, och högsta ersättning är 200 000 kr. 
 

Helförsäkring 
 Halvförsäkring (se ovan) 
 Vagnskadeförsäkring: Ersätter skador på bilen efter trafikolycka, annan yttre olyckshändelse, skadegörelse eller vid 
transport av bilen. 
 

Tilläggsförsäkringar 
 Miljöhyrbil: vi ersätter miljöhyrbil vid skada som kan ersättas enligt villkoren för egendomsskydd, vagnskadeförsäkring 
eller vagnskadegaranti. Vi ersätter 75 % av dygns- och kilometerkostnaden för bil med högst den storleksklass du av 
miljömässiga skäl har behov av, dock högst samma storleksklass som den försäkrade under högst 45 dagar. Försäkringen 
gäller utan självrisk. 
 Olycksfall och Krishjälp: ersätter personskador för förare och passagerare vid trafikolycka med det försäkrade fordonet. 
Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är 600 000 kr och dödsfall 20 000 kr. Krishjälp hos legitimerad psykolog ges med 
högst 10 behandlingstillfällen för försäkrad som råkar ut för trafikolycka. Försäkringen gäller utan självrisk. 
 Vägassistans: ersätter bärgning/assistans vid trafikolycka, stöld, maskinskada, punktering, bränslebrist, förlust av nycklar 
m.m. Hyrbil ersätts i max 3 dagar vid driftstopp på resa som varar mer än 2 timmar. Försäkringen gäller utan självrisk. 
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Självrisk 
 Grundsjälvrisk: Grundsjälvrisken som gäller vid de flesta skador väljer du själv, den beräknas i procent av gällande 
prisbasbelopp (Pbb) och ju högre självrisk desto lägre premie. De självriskalternativ som finns är 5, 10, 15, 20 eller 40 % av 
Pbb. För Vagnskadeförsäkringen finns inte alternativet 5 Pbb. Vissa försäkringsmoment har samma självrisk oavsett vad 
som valts vilket framgår under respektive moment. I några fall kan en annan självrisk gälla – högre eller lägre på grund av 
reglerna i försäkringsvillkoren. 
 

Avställningsförsäkring 
 Om bilen är avställd i Vägtrafikregistret och inte används kan man ändra försäkringen till en avställningsförsäkring. Den 
innehåller brand-, stöld- och rättsskyddsförsäkring, samt ger ersättning vid skadegörelse och för skador som uppstår när 
bilen transporteras med ett annat fordon. Avställningsförsäkringen gäller enbart i Sverige. 
 

Var försäkringen gäller  

Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s.k. grönakort-systemet och vid transport mellan dessa länder. För mer information 

se Trafikförsäkringsföreningens (TFF) hemsida (www.tff.se). Trafikförsäkringen gäller dock i hela världen enligt Trafikskadelagens regler. Vid 

vissa fall är giltighetsområdet mer begränsat, bl.a. vid resa utanför Norden så ska bilen vara försedd med elektronisk startspärr 

(immobilizer) för att stöldskyddet ska gälla. 

Några vanliga undantag och begränsningar i bilförsäkringen 

 Fabriksmonterad bilradio, cd-spelare, navigationsutrustning och liknande ersätts utan beloppsbegränsningar. Eftermonterad 

utrustning ersätts med högst 10 000 kr.  

 Vid stöld av hjul på bilen och för avmonterade hjul är ersättningen begränsad till 20 000 kr. Begränsningen gäller inte vid stöld av hela 

fordonet.  

 Stöldförsäkringen gäller inte om någon som redan har tillgång till bilen använder den utan lov. 

 Försäkringen har begränsningar för vad som ersätts när bilen använts under tävling eller träning för tävling. 

 Glasförsäkringen gäller inte vid kollision, vältning eller när bilen körts av vägen. Detta ersätts i vagnskadeförsäkringen. 

 Räddningsförsäkringen gäller inte om du får driftstopp p.g.a. brist på drivmedel. 

 Räddningsförsäkringen ersätter inte merkostnader för transport av bagage och annat gods. 

 Är bilen direktimporterad i begagnat skick gäller inte maskinskadeförsäkringen. 

 Maskinskadeförsäkringen gäller bara komponenter som ingår i bilens seriemässiga utförande. 

 Maskinskadeförsäkringen gäller inte vid skada om inte service och underhåll skett enligt tillverkarens bestämmelser. 

 Rättsskyddsförsäkringen ersätter inte småmål, d.v.s. tvister som rör belopp under ett halvt basbelopp. 

 Vagnskadeförsäkringen gäller inte för konstruktions-, fabrikations-, materialfel eller fel som beror på bristande underhåll. 

 Tilläggsförsäkringen Vägassistans ersätter högst två händelser under ett och samma försäkringsår. 

 I Tilläggsförsäkringen Olycksfall och Krishjälp reduceras ersättningen för medicinsk invaliditet med 2,5 % för varje år åldern överstiger 

45 år. 

 

Ersättnings- och värderingsregler 

Vi kan avgöra om en skada ska ersättas kontant, repareras samt reparationsmetod. Vi kan också avgöra var egendomen ska inköpas eller 

repareras. Vid reparation använder vi om möjligt begagnade originaldelar och skadade plastdetaljer repareras om så är möjligt. Ersättning 

grundas på egendomens värde vid köp i allmänna handeln (marknadsvärde) omedelbart före skadan. Om fordonet i förhållande till dess 

marknadsvärde inte är lönsamt att reparera eller om det inte kommit tillrätta efter stöld ersätter vi med marknadsvärdet.  

Vi ersätter inte kostnader för att förbättra eller förändra bilen i samband med en skadereparation. Lack ersätts enligt bilens seriemässiga 

utförande, vi ersätter alltså inte t.ex. motivlack. Vi lämnar ingen ersättning för den eventuella värdeminskning som kan uppstå pga. 

reparationen efter en skada. 

 


