Trygghet för dig som älskar
skoterlivet. Och din skoterklubb.
Vi gillar livet på snöskoter precis som du – och vi gillar skoterklubbar. Därför har vi förmånliga skoterförsäkringar
som ger både dig och skotern ett bra skydd. Har du kälke eller andra skotertillbehör ingår även dessa i försäkringen.
Och behöver du komma i kontakt med oss, får du alltid hjälp av någon som är expert på skotrar och försäkring.
DIN FÖRSÄKRING GYNNAR DIG OCH KLUBBEN
Som medlem i en skoterklubb får du 10 % rabatt när du försäkrar din skoter hos oss. Dessutom får din skoterklubb
10 % av vad du betalar för din snöskoterförsäkring under första året. Ange bara vilken snöskoterklubb du tillhör när
du köper din försäkring!
SKOTERFONDEN GYNNAR SKOTERLIVET
Svedea inrättade Skoterfonden år 2012 som sedan dess hjälpt till att förverkliga mer än 30 olika projekt. Idag ger vi
upp till 1 miljon kr tillbaka till skoterklubbarna – varje år! Ur fonden kan klubbar söka projektbidrag till ett sammanlagt
belopp om 250 000 kr per år och dessutom vara med och dela på 750 000 kr som vi avsätter för löpande underhåll
av skoterleder. Läs mer om Skoterfonden på svedea.se/skoterfonden.

Köp försäkringen
så här

Många fördelar
Med vår prisvärda och omfattande försäkring
får du bland annat:

svedea.se

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

0771-160 190

Komplettera din försäkring med vårt XL-tillägg för
endast 290 kr. Då ingår:
•

Stilleståndsersättning om snöskotern
står på verkstad under högsäsong 		
(november-april) i samband med 		
försäkringsskada.

Snabb och smidig skadehantering.

•

Påverka priset själv genom att använda rygg		
skydd/överkroppsskydd eller välja högre 		
självrisk.

Högre ersättning för skoterns till-		
behör och utrustning (upp till 		
50 000 kr).

•

Kris- och olycksfallsförsäkring för 		
både förare och passagerare.

Nyvärdesersättning vid totalskada första året.
Ersättning för skoterns tillbehör och utrustning.

		
Riktigt
bra skoterförsäkring
Självrisk		 Trafikförsäkring

Helförsäkring

•

•

Trafik

1 000 kr		

Brand

1 000 kr			

•

•

Vindruta

500 kr			

•

•

Lyktglas

500 kr			

•

•

30 %, lägst 1 000 kr			

•

•

20 % av skadekostnaden			

•

•

Maskin (max 5 år/1 000 mil)*
Rättsskydd

*

Halvförsäkring

•

Stöld**

2 500 kr/5 000 kr/10 000 kr		

•

•

Vagnskada**

2 500 kr/5 000 kr/10 000 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.

