
För dig som älskar din skoter. 
Och din skoterklubb.

Många fördelar  

Vi på Svedea erbjuder förmånliga skoterförsäkringar som ger ett bra skydd för både dig och din skoter och du får 
alltid hjälp av någon som är expert på skotrar och försäkring. Har du kälke eller andra skotertillbehör ingår även 
dessa i försäkringen.

Som medlem i en skoterklubb får du 10 % rabatt på din försäkring. Och dessutom får anslutna klubbar 10 % av det 
som medlemmarna betalar för sina försäkringar i återbäring. 

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

 Nyvärdesersättning vid totalskada första året.

 Ersättning för skoterns tillbehör och utrustning.

Med vår prisvärda och omfattande försäkring 
får du bland annat:

Riktigt bra skoterförsäkring  
 

Självrisk  Trafikförsäkring Halvförsäkring Helförsäkring 

Trafik 1 000 kr  • • • 

Brand 1 000 kr   • • 

Vindruta 500 kr   • •

Lyktglas 500 kr   • •

Maskin (max 5 år/1 000 mil)* 30 %, lägst 1 000 kr   • • 

Rättsskydd 20 % av skadekostnaden   • • 

Stöld** 2 500 kr/5 000 kr/10 000 kr   • • 

Vagnskada** 2 500 kr/5 000 kr/10 000 kr    •

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

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

• Kris- och olycksfallsförsäkring för   
 både förare och passagerare.

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

*  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.

Sedan 2012 har vi varje år delat ut 100 000 kr till Sveriges skoterklubbar. 
Pengarna som delats ut har bland annat använts till att rusta upp leder, 
fixa raststugor och stötta unga förare.  
 
Läs mer på svedea.se/skoterfonden

För oss är det självklart att skoteråkning ska vara för 
alla. Tack vare Skoterfonden kan vi nu anpassa våra 
skoterstugor så att de blir mer lättillgängliga för rörelse-
hindrade.

– Andreas Pihl, ordförande i Sandvikens skoterklubb
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