
•  Motorfordon måste enligt lag ha trafikförsäkring.

•  Försäkringen ska börja gälla samma dag som du blir ägare  
 till fordonet.

•  Du som äger fordonet ska teckna försäkringen hos ett  
 försäkringsbolag.

•  Fordonet måste ha trafikförsäkring även om det är trasigt,  
 stulet, har körförbud eller inte används.

•   Om fordonet är oförsäkrat måste du betala en avgift till 
TFF   för varje dag det är oförsäkrat.

•  Avgiften är mycket högre än en försäkringspremie.

•   Om du inte använder fordonet, ställ av det hos 
 Transport styrelsen. 

KORT OM TRAFIKFÖRSÄKRINGEN

Tryckår 2017

Vill du veta mer? 
Läs mer på Trafikförsäkringsföreningens hemsida:

www.tff.se

Kör på rätt sida  
om lagen

SÅ HÄR MYCKET KOSTAR DET ATT HA FORDONET OFÖRSÄKRAT

Cirka 19  kronor per dag

Cirka 115  kronor per dag

Cirka 137  kronor per dag

Cirka 27  kronor per dag

MC (lätt):

Personbil:

MC (tung):

Moped:

Avgiftsexemplen är från 2017-04-01.
För aktuella belopp, besök: www.tff.se



TRAFIKFÖRSÄKRINGEN SKA GÄLLA FRÅN FÖRSTA DAGEN 
Kontakta ett försäkringsbolag och teckna trafikförsäkring direkt 
när du  köper ett fordon. Försäkringen ska börja gälla samma 
dag som du blir ägare till fordonet. 

Om ditt fordon orsakar en olycka ger trafikförsäkringen 
 ersättning om  förare, passagerare eller andra personer skadas. 
 Försäkringen ersätter också skador på någon annans egendom. 

Trafikförsäkringen ersätter däremot inte skador på ditt eget 
fordon eller egendom i fordonet. För att ha detta skydd 
 behöver du komplettera med en vagnsskadeförsäkring.

DU SOM ÄGARE SKA TECKNA TRAFIKFÖRSÄKRING
Trafikförsäkringen ska stå på dig som äger fordonet. Den 
 tidigare ägarens försäkring upphör direkt vid ägarbytet.

NÄSTAN ALLA MOTORFORDON MÅSTE HA FÖRSÄKRING
Alla motorfordon som är registreringspliktiga måste vara 
 försäkrade. Det är t.ex. personbilar, mc, EU-mopeder klass 1, 
snöskotrar, fyrhjulingar/ATV, bussar och traktorer.  Mopeder 
klass II är inte registreringspliktiga men måste ha trafik-
försäkring om de används.

STÄLL AV FORDONET OM DET INTE ANVÄNDS
Ditt fordon måste ha trafikförsäkring även om det är trasigt, 
stulet, har körförbud eller inte används. Om du inte använder 
fordonet, ställ av det hos Transportstyrelsen. Det är bara då 
du inte behöver ha trafik försäkring. 

DET ÄR DYRT ATT HA ETT OFÖRSÄKRAT FORDON!
Om du inte tecknar en trafikförsäkring för ditt fordon, 
måste du som ägare betala en trafikförsäkringsavgift till 
 Trafikförsäkringsföreningen (TFF).  Avgiften är mycket högre 
än en vanlig försäkringspremie och den tas ut för varje dag 
som fordonet är oförsäkrat. 

TRAFIKFÖRSÄKRINGSAVGIFTEN ERSÄTTER SKADOR SOM 
ORSAKAS AV OFÖRSÄKRADE FORDON
Om ett oförsäkrat fordon orsakar en skada finns det inget 
försäkringsbolag som kan betala ut ersättning. Det är då som 
TFF hjälper till. De pengar som TFF får in på trafikförsäkrings-
avgiften bidrar till att ersätta de personer som blivit skadade 
eller fått någonting förstört av ett  oförsäkrat fordon.

Trots att det är lag på att ha trafikförsäkring finns det över 
60.000  fordon i Sverige som är oförsäkrade. De orsakar 
skador på personer och egendom för flera hundra miljoner 
kronor om året.

Du måste enligt lag 
ha ditt fordon trafik-
försäkrat från första 
dagen du äger det.


