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 Introduksjon 
Disse brukervilkårene er en avtale («Avtalen») 
mellom deg som benytter tjenesten «Smart 
Kjørelengde» og If Skadeforsikring NUF, org 
nummer 981 290 666 («If»). Alle referanser i 
disse vilkårene til «deg», «du» eller «dine» viser 
til deg som melder inn bilen din i «Smart 
kjørelengde».  

 Smart kjørelengde 

2.1 

«Smart kjørelengde» er en tilleggstjeneste til din 
bilforsikring som gir deg muligheten til å motta 
tilbud om å kjøpe utvidelser i den årlige 
kjørelengden. «Smart kjørelengde» kobler seg til 
ditt kjøretøy ved at du samtykker til å dele 
kilometerstanden fra din bil med If. Ved hjelp av 
bilens app henter If ut bilens kilometerstand 
daglig. Dette gjøres gjennom Ifs underleverandør 
Enode AS.  
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2.2 

Det er kostnadsfritt for deg å registrere deg for 
«Smart kjørelengde». Du betaler kun for 
eventuell kjørelengde du kjøper utover din 
ordinære forsikringsavtale. Kjørelengde kjøpt 
gjennom Smart kjørelengde har samme pris som 
kjørelengde kjøpt gjennom andre kanaler.  

 Fordeler 

3.1  

Med «Smart kjørelengde» aktivert for din bil har 
If oversikt over din kjørelengde, og vi varsler deg 
om du nærmer deg kjørelengden du har betalt 
for. Hvis dette er tilfelle, tilbyr vi ekstra pakker 
med kjørelengde med automatisk rollover til 
neste forsikringsår.  

3.2 

Med «Smart kjørelengde» får du rollover av 
kjørelengden du ikke bruker opp. Rollover 
registreres i måneden bilens forsikring har 
hovedforfall. Hvis du har benyttet mindre 
kjørelengde enn du har betalt for vil du få 
godskrevet dette opp til maksimalt 12 000 km.  

3.3 

Som bruker av «Smart kjørelengde» vil du som 
kunde være sikret mot å ubevisst kjøre over 
avtalt kjørelengde, og risikoen for å få avkortning 
ved skade forsvinner hvis du takker ja til tilbud 
om utvidet kjørelengde.  

3.4  

Med «Smart kjørelengde» kan du få 
kjørelengden din i mindre intervaller. Dette vil 
potensielt gi billigere forsikring for deg som 
kunde.  

 Oppkobling 

4.1 

Du er ansvarlig for at bilen har et gyldig 
abonnement og at bilen er på nett. Hvis If ikke 
oppnår kontakt med bilen etter 30 dager 
beholder If seg retten til å terminere den ekstra 

funksjonaliteten i bilforsikringen som tilføres ved 
«Smart kjørelengde».  

Ved å koble deg på «Smart kjørelengde» 
godkjenner du at If kan hente ut din 
kilometerstand daglig. 

4.2 

 

I innloggingsprosessen for Smart kjørelengde blir 
brukernavn og passord til din bil samlet inn. Ved 
å dele denne informasjonen gir du Enode tilgang 
til å hente ut opplysninger om din bil som er 
lagret på kontoen hos din bilprodusent. Enode og 
If forplikter seg til å kun hente inn data 
spesifisert i avsnitt 5.2.  

Ved bytte av passord i din bil-app vil «Smart 
kjørelengde» ikke lengre ha tilgang til din 
kjørelengde. Dette krever at du logger inn på 
nytt.  

4.3 

Hvis du registrerer bilen din uten å være kunde 
hos If vil dette ikke gi deg noen fordeler. Du kan 
logge deg inn og koble deg opp mot tjenesten, 
men «Smart kjørelengde» vil kun være 
tilgjengelig om du har forsikret det aktuelle 
kjøretøyet i If.  

4.4 

Hvis bilen som registreres ikke er forsikret hos If 
forbeholder If seg retten til å kontakte deg med 
tilbud om forsikringer. If forbeholder seg retten 
til å lagre opplysningene om deg i ett år slik at vi 
kan koble deg på «Smart kjørelengde» om du 
skulle ønske å bli kunde hos If.  

 Behandling av 
personopplysninger 

5.1 

If overholder den til enhver tid gjeldene 
lovgivning ved behandling av dine 
personopplysninger. Mer informasjon om Ifs 
behandling av personopplysninger se 
dokumentet «Personvernavtale for Smart 
kjørelengde».  
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5.2  

Enode er leverandør av verktøyet If bruker for å 
hente opplysninger fra ditt kjøretøy. Enode 
behandler innloggingsdata på vegne av If og 
lagrer disse så lenge din bil er aktiv i «Smart 
kjørelengde».  

Enode behandler også data om avlest 
kilometerstand, men lagrer ingen historikk 
utover siste avlesning.  

If henter inn følgende data fra ditt kjøretøy:  

• Kilometerstand 

• Modell 

• Årsmodell 

• Merke 

I tillegg behandler vi informasjonen du oppgir 
ved innlogging:  

• Navn 

• Registreringsnummer 

• Telefonnummer 

5.3 

Informasjon om If Skadeforsikrings behandling 
av personopplysninger finnes tilgjengelig på 
https://www.if.no/behandling-av-
personopplysninger 

 Begrensninger av ansvar 

6.1 

Du er fortsatt ansvarlig for å ha kjøpt riktig 
kjørelengde. «Smart kjørelengde» er et 
hjelpemiddel for å oppnå dette, men du er 
fortsatt ansvarlig for å ha kjøpt tilstrekkelig 
kjørelengde.  

 Endringer 

7.1 

«Smart kjørelengde» er et pilotprosjekt, og If 
forbeholder seg retten til å endre tjenesten for å 
sikre en god brukerreise og sikre at tjenesten er 
lønnsom.  

7.2 

If forbeholder ser retten til når som helst å endre 
disse brukervilkårene. Hvis Ifs endringer av 
Brukervilkårene ikke er akseptable for deg, har 
du rett til umiddelbart og kostnadsfritt å avslutte 
avtalen om «Smart kjørelengde». Hvis du ikke 
sier opp avtalen innen to dager etter informasjon 
om dette er gitt, regnes du å ha godkjent de 
aktuelle endringene. Endringene som er til fordel 
for deg, trer i kraft umiddelbart.  

7.3 

Anonymiserte data som er samlet inn gjennom 
Smart kjørelengde kan brukes for å forbedre 
Smart kjørelengde og andre tjenester fra If.   

7.4 

Du kan til enhver tid velge å tre ut av tjenesten 
«Smart kjørelengde». Dette gjøres ved å sende 
en utmeldings-epost til smartkjorelengde@if.no.  

7.5 

If forbeholder seg retten til når som helst å 
avvikle «Smart kjørelengde» som tjeneste.  

 Diverse 

8.1 

Ved å bruke «Smart kjørelengde» godtar du at If 
kan kontakte deg med informasjon relevant til 
tjenesten i kanalene SMS, epost og telefon. 
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Personvernavtale 
Les dette dokumentet nøye før du kobler opp din 
bils påloggingsinformasjon til «Smart 
kjørelengde». 

1. Innledning 

If Skadeforsikring NUF reg, 981 290 666 («vi» 
eller «oss») behandler dine personopplysninger i 
tråd med personvernforordningen (GDPR), 
annen gjeldende lovgivning og 
myndighetsreguleringer. Ved å logge deg inn 
med din bils brukernavn og passord kommer du 
til å overføre personopplysninger til oss. Vi 
ønsker å være tydelige på hvilke opplysninger vi 
samler inn om deg og hvordan vi behandler disse. 
For å oppnå dette har vi sammenstilt mer 
detaljert informasjon om når, hvordan og hvorfor 
vi behandler dine personopplysninger. Med 
personopplysninger mener vi informasjon som 
direkte eller indirekte kan knyttes til deg som 
individ. Vi gjør vårt ytterste for å beskytte din 
integritet ved å håndtere din informasjon 
forsvarlig og implementere passende 
nødvendige sikkerhetstiltak.  

2. Hvilke personopplysninger 
samler vi inn? 

Gjennom smart kjørelengde samler vi inn navn, 
mobilnummer, kilometerstand og 
registreringsnummer.  

Vi samler ikke inn opplysninger om lokasjon, 
hastighet, kjøreadferd eller andre opplysninger 
fra ditt kjøretøy.  

3. Hvordan og hvorfor vi behandler 
dine personopplysninger 

Navn og registreringsnummer brukes for å 
knytte dine innloggingsdetaljer sammen med ditt 
forsikrede kjøretøy hos If.  

Den avleste kilometerstanden fra ditt kjøretøy 
lagrer vi i opptil ett år. Disse opplysningene 
bruker vi til å estimere hvor mye du kommer til å 
kjøre, og tilby deg utvidelse i kjørelengden og 
rett kjørelengde for neste år.  

Kontaktopplysninger du gir oss kan vi bruke til å 
kontakte deg med relevant informasjon om 
tjenesten.  

4. Rettslig grunnlag for vår 
behandling av personopplysninger 

Den behandlingen av dine personopplysninger 
som beskrives i punkt 3 ovenfor behandles fordi 
det er nødvendig for å oppfylle Avtalen mellom 
deg og oss om  «Smart kjørelengde.» 

Vi trenger å vite hvem vi inngår brukervilkårene 
med, og identifisere de brukerne som ønsker å 
benytte seg av «Smart kjørelengde».  

Den behandlingen av dine personopplysninger 
som If Skadeforsikring utfører om du velger å 
benytte «Smart kjørelengde», behandles på 
grunnlag av at behandlingen er nødvendig for 
formål som gjelder If Skadeforsikrings 
berettigede interesse under forutsetning av at 
dine interesser er tilstrekkelig ivaretatt.  

5. Informasjonssikkerhet og sletting 

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er 
nødvendig for å oppfylle det formålet 
opplysningene lagres for. De opplysninger du gir 
oss i forbindelse registrering i «Smart 
kjørelengde» lagrer vi i ett år. 
Personopplysninger knyttet til din 
kilometerstand lagres i ett år fra de samles inn. 
Ditt navn og telefonnummer og annen 
informasjon som du oppgir ved innlogging har vi 
lagret så lenge du er koblet på tjenesten, og i tre 
år etter at tjenesten avsluttes for å enkelt koble 
deg på tjenesten igjen. Du har rett til å komme 
med en anmodning om at dine 
personopplysninger slettes, og vi kommer da til å 
behandle din anmodning i tråd med 
personvernregelverket. Vi gjør oppmerksom på 
at If Skadeforsikring kan behandle dine 
personopplysninger på annet grunnlag enn 
Avtalen, f.eks. om du har eller har hatt en 
forsikring hos oss.  

6. Overføring av dine opplysninger 
utenfor EØS 

Dine personopplysninger lagres innenfor EU og 
EØS. På grunn av globaliseringen og den tekniske 
utviklingen kan vi i begrenset omgang komme til 
å overføre eller tillate tilgang til opplysninger 
utenfor EU/EØS. All overføring av eller tilgang til 
opplysninger utenfor EU/EØS vil skje i 
overenstemmelse med personvernregelverket 
og med nødvendige sikkerhetstiltak.  
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7. Rettigheter og din tilgang til 
informasjon 

Vi vil håndtere personopplysninger på en lovlig 
og åpen måte i relasjon til deg, og sørge for at 
dine opplysninger er korrekte og oppdaterte. Om 
du ønsker informasjon om hvilke 
personopplysninger vi behandler om deg 
vennligst send en epost til 
smartkjorelengde@if.no. 

8. Hvem du kan kontakte 

Kontakt If Skadeforsikring  

Adresse: Drammensveien 264, 0283 Oslo 

9. Øvrig 

Ved bruk av «Smart kjørelengde» gir du If 
Skadeforsikring rett til å benytte siste avlesning 
av kilometerstanden ved utmelding av tjenesten. 
Dette gjør at If får korrekt informasjon om ditt 
kjøretøy, og bidrar til at du er rett forsikret.  

 

If Skadeforsikring NUF 

Foretaksregisteret, reg. nr 981 290 666 

Postboks 240, NO-1326 Lysaker, Norge 

Kontor: Drammensveien 264,  

NO-0283 Oslo, Norway 

 Telefon: +47 21 49 24 00 

www.if.no 

 Filial av : 

If Skadeförsäkring AB 

Adresse: SE-106 80 Stockholm, 

Bolagsverket reg. nr:.: 516401-8102 

      


