
För dig som älskar din skoter 
– och din skoterklubb

Försäkring i toppklass Arne fick en ny skoter

Vi på Svedea erbjuder förmånliga skoterförsäkringar, med bland annat skydd för maskinskada för skotrar som 
är högst fem år gamla och stilleståndsersättning när skotern står på verkstad. Efter två säsonger har närmare 
15 000 skoterägare valt Svedea. Många väljer oss för våra konkurrenskraftiga priser men också för att vi verkli-
gen kan snöskoter och är enkla att ha att göra med.

Arne Nilssons skoter gick genom isen på 
Bellvikssjön utanför Dorotea i januari. När 
han kontaktade Svedea stod det klart att 
han skulle få ut en helt ny skoter på för-
säkringen. Skotern som sjönk var näm-
ligen inte ens ett år gammal och Arne 

hade kontrollerat istjockleken på sjön. För 
Arne var det ingen tvekan om att även den nya skotern 
skulle försäkras hos Svedea.
– Det är en bra försäkring till ett bra pris, 
konstaterar han.
Han tror också att allt fler kommer upptäcka 
fördelarna med Svedea.
– Många bytte till Svedeas försäkring i fjol och 
fler blir det nog.

Efter önskemål från marknaden erbjuder vi nu 
helförsäkring för ytterligare skotermodeller, till ex-
empel Polaris RMK 800 och Lynx Boondrocker 800. 
För vissa modeller måste du vara över 30 år för 
att teckna helförsäkring. Du kan snabbt och enkelt 
räkna ut pris och teckna försäkring på svedea.se el-
ler m.svedea.se för smartphone. Du kan också ringa 
oss på 0771-160 195. Glöm inte att ange vilken 
klubb du är med i när du tecknar din försäkring.

Skoterklubbar som samarbetar med oss kan söka 
pengar ur vår skoterfond. Vi delar varje år ut 
100 000 kr till projekt som främjar skoteråkandet, bidrar 
till ökad säkerhet eller bidrar till en bättre naturupplevelse.
 

 Maskinskadeförsäkring för skotrar som är 
 högst fem år gamla och körda högst 1 000 mil.

 Nyvärdesersättning vid totalskada första året.

 Stilleståndsersättning med XL.

 Snabbare skadereglering än hos 
 många andra bolag i branschen.

Nu ännu fler skotrar

100 000 kr till 
Sveriges skoterklubbar

Med vår prisvärda och omfattande 
försäkring får du:

Sveriges populäraste skoterbolag!

    
Självrisk Helförsäkring Helförsäkring XL*

Trafik 1 000 kr • •
Brand 1 000 kr • •
Vindruta   500 kr • •
Lyktglas   500 kr • •
Maskin** 30 %, dock lägst 1 000 kr • •
Rättsskydd 20 % • •
Stöld*** 2 500 kr/5 000 kr/10 000 kr • •
Vagnskada*** 2 500 kr/5 000 kr/10 000 kr • •
Stilleståndsersättning —  •
Extra utrustning —  •
Krishantering —  •
Extra ersättning vid olycksfall —  •

Extra ersättning vid dödsfall —  •

Marknadens bredaste skoterförsäkring

* I grundförsäkringen ingår skydd för utrustning och tillbehör upp till 25 000 kr.  Med tillägget XL utökas beloppet upp till 50 000 kr.
** Maskinförsäkringen gäller för snöskoter som är högst fem år gammal räknat från snöskoterns första registreringsdag och som  
 körts högst 1 000 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats.
*** Självrisken kan variera beroende på modell och personligt val


