
Nyvärdesersättning första året
För dig som köper en helt ny snöskoter ger vår  
försäkring extra skydd. Nyvärdesersättning innebär 
att du vid en eventuell totalskada första året får en 
helt ny snöskoter utan värdeminskning.

Unik maskinförsäkring ingår
För snöskotrar som är upp till fem år gamla och som 
gått högst 1 500 mil ersätter vår maskinförsäkring 
skador på motor och kraftöverföring.

Påverka ditt pris
Förutom att du kan välja självrisknivå för stöld och 
vagnskada kan du också sänka priset på försäkringen
genom att använda ryggskydd när du kör. 

Hjälp när du behöver det 
Säsongen är kort och vi vet att varje dag på snön 
räknas. Skulle oturen vara framme tar våra skade- 
experter väl hand om dig. Vi satsar på personlig  
service och har bra relationer med verkstäder för  
att du så fort som möjligt ska kunna köra igen. Och 
våra kunder ger oss toppbetyg – nio av tio som haft 
en skada rekommenderar oss till andra.

Yamaha Motor Scandinavia har i samarbete 
med Svedea tagit fram en riktigt bra  
försäkring bara för dig som kör en Yamaha. 
Försäkringen kan du teckna när du köper 
en ny eller begagnad Yamaha hos en  
Yamaha-återförsäljare. 

Försäkringen för  
din Yamaha

 Självrisk

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 0 kr

Extra utrustning 0 kr

Krishantering 0 kr

Extra ersättning vid olycksfall 0 kr

Extra ersättning vid dödsfall 0 kr

* Maskinförsäkringen gäller för snöskoter som är högst fem år gammal  
 räknat från snöskoterns första registreringsdag och som körts högst  
 1 500 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats.
** Självrisken kan variera beroende på modell och personligt val.

Fem fördelar för dig
Utöver ett av marknadens bredaste grundskydd
ger märkesförsäkringen dig många fördelar. Här  
får du fem exempel:

 1 10 % rabatt om du är medlem i en  
 skoterklubb

2 100 kr/dag i stilleståndsersättning   
 under högsäsong

3 Ersättning för tillbehör/utrustning   
 upp till 50 000 kr

 4 Maskinförsäkring upp till    
 5 år/1 500 mil

5 Lägre pris om du använder    
 ryggskydd

På svedea.se kan du ta del av de fullständiga villkoren.

Ett riktigt bra skydd
Med Yamaha snöskoterförsäkring får du en av marknadens 
bredaste skoterförsäkringar, bland annat ingår maskin-
försäkring under skoterns fem första år. Du kan också få 
ersättning om din skoter står på verkstad i samband med en 
försäkringsskada under skotersäsongen (november–april). 
Men det inte bara din skoter som är skyddad – du får även 
ersättning för utrustning och tillbehör.

Var med och stötta Skotersverige
Svedea står bakom Yamaha snöskoterförsäkring och vi är 
ett företag som gillar skoteråkning. Därför gör vi vad vi kan 
för att hjälpa till. Genom Skoterfonden stöttar vi skoter-
klubbar med pengar till viktiga projekt och när du som är 
klubbmedlem försäkrar skotern hos oss går 10 % av det  
du betalar tillbaka till klubben om den är ansluten till oss.  
Dessutom får du själv lika mycket i rabatt. 

Generös omfattning
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Yamaha 
snöskoterförsäkringSvedea 

Box 95
840 70 Hammarstrand

Fler Yamaha-försäkringar
Du kan även välja en Yamaha-försäkring för din mc, ATV, båt eller
vattenskoter. Försäkringarna är framtagna i samarbete med Svedea,
utmanaren inom försäkring som vill göra skillnad genom att ge dig
bättre service, enklare försäkring och snabbare skadereglering. 
Bakom Svedea står världens tredje största återförsäkringskoncern,
Hannover Re.

svedea.se
0771-160 190
info@svedea.se
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Vad ingår i
försäkringen?


