Bonusfri bilforsikring fra våren 2020
-

mot Euro de siste årene noe som gjør delene hos verkstedene dyrere. De som har mange skader, vil alltid få en høyere pris på
forsikringen sin enn de som har få skader.

Dersom du har andre spørsmål om denne endringen; vennligst kontakt vår taxiavdeling på 21 49 22 22 så skal vi gi deg rask og go
Fra 2020 gikk IF over til bonusfri bilforsikring for alle våre bedriftskunder. Vi vil gjøre det enklere for kundene våre og har derfor gått over
til bonusfri bilforsikring på alle bedriftskjøretøy fra våren 2020.
Prisen på forsikringene dine baserer seg på den generelle skadeutviklingen og de skadene du har hatt på kjøretøy og øvrige forsikringer.
Den skal være så forutsigbar som mulig, og med dette slipper du å bekymre deg for store prishopp som følge av enkeltskader.

Dagens løsning har gått ut på dato og skaper usikkerhet for kundene våre

Kundene beholder bonusordningen frem til sin fornyelse. Etter fornyelsen vil forsikringen konverteres til å gjelde uten bonus. Informasjon
om denne endringen gis av din forsikringsrådgiver og vil også fremgå i endringer i dine nye forsikringspapirer.

Selv om vi nå går bort fra bonus så vil det fortsatt være slik at de med få skader vil betale mindre enn de som har flere skader. Prisen på
forsikringene dine baserer seg på den generelle skadeutviklingen og de skadene du har hatt på kjøretøy og øvrige forsikringer. Med en
forsikring uten bonus vil prisen være mer forutsigbar, og du slipper å bekymre deg for store prishopp på enkelte av kjøretøyene du har
forsikret som følge av en enkelt skade.

Spørsmål og svar
Hva skjer hvis jeg forlater If, må jeg gå tilbake til startbonus hos nytt forsikringsselskap?
Vi vil selvfølgelig være behjelpelig med å gi deg eller det nye forsikringsselskapet informasjon om din skadehistorikk ved bytte
til et annet selskap. Med dette kan selskapet beregne bonus. Skadehistorikken din er også noe du enkelt kan se selv når du
logger på mine sider?

Hva vil det bety for prisen på forsikringen min om jeg melder inn denne skaden, nå som dere har sluttet med bonus?
Prisen på forsikringene dine vil basere seg på de skadene du har hatt totalt, og ikke bare om du har hatt skader på et spesifikt
kjøretøy. Har du mye skader vil det påvirke prisen din uavhengig om vi har bonus eller ikke. Vi ønsker at du som kunde skal
kunne bruke oss når du trenger hjelp, og ikke være bekymret for bonusen din.

Jeg forventet meg at prisen skulle gå ned siden jeg har hatt få skader på mine forsikringer. Hva har skjedd?
Det er veldig bra at du har hatt få skader, og dette har hatt positiv innvirkning på premien din. Økningen du har fått skyldes ikke at vi har
gått vekk fra bonus, men at skadekostnadene i hele det norske markedet har økt. Dette er blant annet drevet av at kjøretøyene er mer
teknisk avanserte enn tidligere, og dyrere å reparere. Den norske kronen har også svekket seg d service på det du måtte lure på.

