
TRAFIKFÖRSÄKRING

DYRT ATT INTE HA KOLL

Jonas har köpt en begagnad bil. Efter cirka en vecka får han en räkning från Trafikförsäk-
ringsföreningen (TFF). Där står att han som bilägare är skyldig att betala trafikförsäkring från och 
med den dagen han blev ägare till bilen. Han ringer genast ett försäkringsbolag och får teckna en 
försäkring från dagens datum. Försäkringsbolaget säger att de inte kan teckna försäkring för den tid 
som varit och uppmanar honom att betala räkningen till TFF. Jonas måste betala över 100
kronor per dag som bilen varit oförsäkrad.

1. Varför får Jonas en räkning från Trafikförsäkringsföreningen?

De flesta motorfordon ska enligt lag vara trafikförsäkrade från första dagen man äger det. Det är äga-
ren som ska teckna trafikförsäkringen. Om fordonet är oförsäkrat kräver TFF in en trafikförsäkrings-
avgift av den som äger fordonet. Avgiften tas ut för varje dag som fordonet är oförsäkrat och den är 
betydligt högre än en vanlig försäkringspremie. Även om fordonet är trasigt, stulet eller belagt med 
körförbud så måste det ha en trafikförsäkring. Om fordonet inte används, kan man ställa av det hos 
Transportstyrelsen. 

2. Vad gör TFF?

Det är en samarbetsorganisation för de försäkringsbolag i Sverige som erbjuder trafikförsäkring. TFF 
har laglig rätt att ta ut trafikförsäkringsavgift av den som inte trafikförsäkrat sitt fordon. Avgiften 
bidrar till att ersätta de människor som skadats eller fått något förstört av ett oförsäkrat fordon. Det 
finns omkring 60 000 oförsäkrade fordon i vårt land och de orsakar skador för flera hundra miljoner 
kronor varje år. 

3. Vad händer om Jonas inte betalar räkningen till TFF?

Om räkningen inte betalas kan TFF skicka den till Kronofogden. Skulden ökar då med 600 kronor på 
grund av Kronofogdens avgift. Dessutom börjar det löpa dröjesmålsränta på skulden. För att lära dig 
mer om vad som händer när en skuld hamnar hos Kronofogden kan du gå in på lektionen
Kronofogden- en opartisk medlare. Du hittar den här: kronofogden.se/lararrummet

4. Förutom trafikförsäkring finns det en sak till som varje fordonsägare måste 
betala.

Om fordonsskatt: Läs mer på Transportstyrelsens webbplats: transportstyrelsen.se

kronofogden.se/lararrummet

http://www.kronofogden.se/Forgymnasielarare.html
http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.kronofogden.se/LARARRUMMET

