Moderna Smart är Sveriges första bilförsäkring där du betalar din
premie utifrån hur säker bilförare du är. Du kan aldrig få en dyrare
försäkring än ordinarie försäkringspremie om du kör dåligt – utan
bara premieras med en billigare försäkring om du kör bra.
Försäkringen är kopplad till en mobilapp som du
aktiverar när du kör och med hjälp av GPS-teknik och
gyro-information mäts och analyseras din hastighet,
inbromsningar, accelerationer, svängningar (G-kraft) och
körsträcka. Ett säkert körbeteende ger dig rabatt på din
försäkringspremie upp till 15 procent.
Appen är enkel att använda och kostar ingenting att
ladda ner eller testa.

Så funkar Moderna Smart
1. Teckna försäkringen och ladda ner appen Moderna
Smart från Apple App Store (Iphone) eller Google Play
(Android).
2. Ha appen påslagen under minst 50 mils körning.
Appen registrerar din hastighet, inbromsningar,
acceleration, svängningar och den totala körsträckan.
Efter resan får du feedback via appen och baserat på
din bilkörning görs en samlad bedömning.
3. Appen registrerar din hastighet, inbromsningar,
acceleration, svängningar och den totala körsträckan.
Efter resan får du feedback via appen och baserat på
din bilkörning görs en samlad bedömning.
4. Få upp till 15 procent rabatt på din försäkring genom
att köra tryggt och säkert! Du kan aldrig få en dyrare
försäkring än ordinarie försäkringspremie om du
kör dåligt – utan bara premieras med en billigare
försäkring om du kör bra. Appen är enkel att använda
och kostar ingenting att ladda ner eller testa.

Kvalificeringskrav
50 mil första 135 dagarna (4,5 månader) därefter
100 mil per år. Fordonet ska vara i trafik.

Övrigt om Moderna Smart
• Moderna Smart är Moderna försäkringars ordinarie
MF produkt med samma villkor och grundtariff.
• Instegsrabatt om 10% gäller under första rabattperioden om 6 månader, kan inte kombineras med
bonusrabatt eller annan rabatt
• Produkten blir bonustagande efter 6 månader då kan
Smart rabatt och bonusrabatt kombineras
• Minimirabatt 0 % - det kan aldrig bli dyrare än
ordinarie pris
• Helårsbetalning ej möjligt
• Appen och försäkringen ska registreras av ägaren
till fordonet.
• Produkten ingår i bonusprogrammet

Rabattberäkning
• Hamnar mätaren på röd färg kommer rabatten gå ner
till 0 procent
• Hamnar mätaren på gul färg justeras rabatten med
minus 5 procentenheter i förhållande till nuvarande
nivå
• Hamnar mätaren på ljusgrön färg ligger rabatten kvar
på nuvarande nivå, den förblir oförändrad
• Uppnår mätaren en mörkgrön färg översätts det till plus
5 procentenheter rabatt i förhållande till nuvarande
nivå
• Du kan aldrig få en dyrare försäkring än ordinarie
försäkringspremie om du kör dåligt – utan bara
premieras med en billigare försäkring om du kör bra.
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