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Den ledande försäkringen
MHRF-försäkringen, Sveriges äldsta – och största –  
försäkring för historiska fordon, drivs av Motor- 
historiska Riksförbundet i samarbete med Folksam 
och erbjuder ett försäkringsalternativ för de flesta 
fordonen. Läs mer på vår webbsida!

mhrf.se/forsakring
forsakring@mhrf.se

08-30 28 01

Vem kan ansöka?
För att ansöka behöver du vara medlem 
i en MHRF-ansluten klubb.
Mer kring MHRF-försäkringens grundförut-
sättningar och vad som ingår i försäkrings- 
alternativen hittar du på mhrf.se/forsakring. 
Här finner du även de anslutna klubbarna.

Om MHRF
För gårdagens fordon
på morgondagens vägar.
Motorhistoriska Riksförbundet företräder 
den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och 
arbetar med bevakning av politiska frågor, 
kontakter med myndigheter och organisa- 
tioner samt rådgivning och information. MHRF 
engagerar över 100 000 medlemmar i 200 
klubbar för målet att vårt fordonhistoriska kul-
turarv kan användas, bevaras och utvecklas.
 Bland våra medlemsförmåner finns 
marknadens ledande försäkring för historiska 
fordon.

Behöver du en försäkring snabbt?
Ring Folksam i Kramfors på 0612-853 50 
och teckna en försäkring till ordinarie pris. 
Den omvandlas till en MHRF-försäkring så 
fort din ansökan godkänts. 

Bråttom?

Självrisker
Trafik 1 000 kr

Vagnskada 1 500 kr

Brand och stöld 1 000 kr

Räddning 1 000 kr

Glas 1 500 kr

Glaslagning 0 kr

Rättsskydd
20% av kostnad, lägst 1 200 kr 

Detta gör MHRF-försäkringen unik!
MHRF-försäkringens premier används 
enbart för vår egen försäkring.
Eftersom Folksam är ett ömsesidigt försäk-
ringsbolag går inga pengar till aktieägare, 
men de olikaförsäkringsformerna måste stå 
för sina skadekostnader. Skaderesultatet för 
MHRF-försäkringen påverkar därför direkt 
premierna. 
 Inga pengar går med andra ord åt till 

att betala andra försäkringstagares skador, 
men inga bidrag kommer heller från vanliga 
bil- och MC-försäkringar. Det betyder att all  
administration, alla skador och andra kost- 
nader betalas av våra egna försäkringstagare. 
 Få skador och låga skadekostnader 
innebär att premien kan hållas nere. Ökar 
antalet skador, och därmed kostnaderna, 
betyder det premiehöjningar.
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 Helårspremie Rullande renovering
/avvikande utförande

Helförsäkring bilar–tunga fordon Värde upp till 4 PBB Värde upp till 4 PBB

Personbil, tung/lätt lastbil, buss t.o.m. 1950 430 kr 700 kr

Personbil, lätt lastbil 1951–1979 700 kr           1 080 kr

Personbil, lätt lastbil 1980–1992 800 kr           1 400 kr

Personbil 1993–2002, blivande klassiker
Fordonen ska vara av klar samlarfordonskaraktär, det vill säga intressanta att spara på för framtiden.

           1 100 kr -

Personbil 2003–2012, blivande klassiker
Fordonen ska vara av klar samlarfordonskaraktär, det vill säga intressanta att spara på för framtiden. 
Endast för den som sedan minst ett år har en gällande MHRF-försäkring för bil äldre är 20 år.

           2 300 kr -

Tungt fordon 1951–1992
Lastbilar, husbilar och bussar.

           1 100 kr           1 400 kr

Uppställningsförsäkring (endast avställda fordon)
För bilar som inte körs på allmän väg, t. ex. tävlingsbilar och bilar uppställda på museum.

335 kr -

Renoveringsförsäkring (endast avställda fordon)
För bilar under renovering, täcker även delar lämnade för t. ex. förkromning.

335 kr -

Helförsäkring MC och mopeder Värde upp till 2 PBB Värde upp till 2 PBB

Motorcykel t.o.m. 1979 400 kr 690 kr

Motorcykel 1980–1992 650 kr           1 400 kr

Motorcykel 1993–2002, blivande klassiker
Fordonen ska vara av klar samlarfordonskaraktär, det vill säga intressanta att spara på för framtiden.

800 kr -

Motorcykel 2003–2012, blivande klassiker
Fordonen ska vara av klar samlarfordonskaraktär, det vill säga intressanta att spara på för framtiden. 
Endast för den som sedan minst ett år har en gällande MHRF-försäkring för MC äldre är 20 år.

          2 300 kr -

Uppställningsförsäkring (endast avställda fordon) 240 kr -

Renoveringsförsäkring (endast avställda fordon)
För mc under renovering, täcker även delar lämnade för t. ex. förkromning.

240 kr -

Moped t.o.m. 1992 375 kr 690 kr

Helförsäkring övriga fordon Värde upp till 2 PBB Värde upp till 2PBB

Traktor t.o.m. 1992 340 kr 690 kr

Husvagn t.o.m. 1992 280 kr 690 kr

Lagerförsäkring Värde upp till 2 PBB

Orenoverade fordon
För fordon som lagras i väntan på renovering. Obs! Reservdelar ingår ej.

255 kr

Korttidsförsäkring Endast värde upp till 3 PBB

Tunga lastbilar, bussar och MC äldre än 30 år samt oregistrerade personbilar.
Obs! Gäller max 1 år.

620 kr/kvartal

I alla alternativ, utom lagerförsäkring, ingår 1 PBB i försäkringsskydd för det försäkrade fordonets reservdelar. Prisbasbeloppet (PBB) för 2022 är 48 300 kr.

På vår hemsida kan du ansöka om MHRF-försäkring samt räkna ut vilken premie ditt fordon 
får utifrån årsmodell och marknadsvärde (inklusive eventuella extra prisbasbelopp).
Gå in på mhrf.se/forsakring alternativt läs in QR-koden. Här hittar du även de fullständiga försäkringsvillkoren.

Våra försäkringsalternativ

MHRF reserverar sig för eventuella tryckfel.
Uppgifterna på denna sida gäller från och med den 1 maj 2022.

mhrf.se/
forsakring

Ansök – eller räkna ut – här!
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