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Villkor för den initiala försäkringen
1. Allmän information
Vid hyra av fordon hos Europcar är hyrestagaren skyldig att betala en skadekostnad för varje skademoment vid en eventuell skada.
Maximal skadekostnad framgår av de allmänna hyresvillkoren till hyresavtalet.
För hyrestagare, vars skyldighet att erlägga skadekostnad som är reducerad genom Europcars Skadekostnadsreducering (SKR), erbjuds
även en frivillig försäkring, Skadekostnad Eliminerings (SKE).
SKE tecknas mot en särskild försäkringspremie och täcker den reducerade skadekostnad som hyrestagaren ska betala om det hyrda
fordonet skadas. SKE kan endast tecknas samtidigt som hyrestagaren och Europcar ingår avtal om hyra av fordon. SKE kan inte
tecknas i efterhand.

2. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare och hyresman till det hyrda fordonet samt av hyresavtalet biluthyraren meddelad
extraförare. När vi i försäkringsvillkoret skriver du och dig menar vi samtliga som försäkringen gäller för.
Försäkringen gäller för alla hyresmän som har fyllt 18 år. Vid registrering av extra förare måste även denna förare uppfylla detta villkor
och visa sitt körkort för Europcar. Det är endast de personer som står skrivna i hyreskontraktet som har rätt att köra fordonet.

2.2 Förare under 25 år
För förare under 24 år tillkommer en ungdomssjälvrisk om 2 500 kr extra för varje skademoment.

3. Var gäller försäkringen – Geografisk omfattning
3.1 Sverige
Försäkringen gäller i Sverige.

3.2 Utanför Sverige
Önskar du använda fordonet utanför Sverige krävs att uthyraren lämnat sitt skriftliga godkännande till detta.

4. Försäkringens omfattning
4.1 Försäkringsmoment
SKE ger ett försäkringsskydd som eliminerar din reducerade skadekostnad till noll för de försäkringsmoment som framgår av
specifikationen i hyreskontraktet, med undantag för ungdomssjälvrisk och höjdledsskada eller om bilen stjäls med nyckel.

4.2 Ungdomssjälvrisk
Om föraren är vållande till trafikskada och under 24 år vid skadehändelsen
tillkommer en ungdomssjälvrisk på 2 000 kronor. Ungdomssjälvrisk kan inte elimineras genom SKE.

4.3 Höjdledsskada
Vid en höjdledsskada gäller alltid en skadekostnad om 5 000 kronor. Den skadekostnaden kan inte elimineras genom SKE.

4.4 Stöld med nyckel
Stjäls bilen med bilens nyckel/nyckelkort gäller alltid en skadekostnad om 100 000 kronor. Den skadekostnaden kan inte elimineras
genom SKE.

5. Försäkringstid och premie
SKE får endast tecknas för hyresavtal som uppgår till maximalt till

50 dagar för personbilar

35 dagar för transportbilar.
SKE ska tecknas i samband med att hyresavtalet tecknas och gäller under samma period som hyresavtalet gäller. Försäkringspremie
erläggs per dag och för de dagar hyresavtalet gäller.

6. Anmälan vid skada
Du måste anmäla skada omgående till uthyrande Europcarkontor samt att skadeanmälan fylls i, undertecknas av dig och snarast
överlämnas till Europcar. Vid stöld, stöldförsök, parkeringsskador, djurkollision eller om annan bilförare smitit, krävs även att du
överlämnar en kopia av polisanmälan till Europcar. Om möjligt bör även vittnesuppgifter lämnas

7. Aktsamhetskrav
Du bör undersöka bilen efter skador innan du lämnar Europcars uthyrningskontor.
Eventuella skador och fel ska meddelas Europcars personal innan du lämnar uthyrningskontoret.
För att undvika alla typer av skadehändelser ska du vara aktsam, det vill säga göra vad du kan för att förhindra att en skada uppstår.

Föraren skall alltid inneha giltigt körkort.

Föraren får aldrig vara påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel vid framförandet av fordonet.

Fordonets samtliga dörrar, fönster och bagagelucka skall vara låsta när fordonet lämnas obevakat.

Fordonets nycklar får aldrig lämnas obevakade då de inte är inlåsta.

Gods i fordonet skall vara förvarat säkert så att det inte kan vålla skada på fordonet.

Fordonets varningssystem ska iakttas och följas, olja, kylvatten och ringtryck ska följa angivna rekommendationer i
instruktionsboken och för fordonet rätt bränsle skall användas
Om någon annan än du använder bilen med ditt tillstånd gäller samma aktsamhetskrav även för denna person.

8. Om du inte följt aktsamhetskraven
Har du inte följt aktsamhetskrav i försäkringsavtalet kan försäkringsersättningen sättas ned med ett skäligt belopp. Nedsättningen
görs normalt med 100 % av skadekostnaden. Nedsättning sker efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med
den inträffade skadan

9. Begränsningar – Vad försäkringen inte ersätter
9.1 Inhägnat område och under tävling
Försäkringen gäller inte när fordonet används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat
tävlingsområde.
Försäkringen gäller inte under tävling med fordonet, träning för sådan tävling eller vid hastighetskörning under tävlingsliknande
former.

9.2 Vid färd på fruset vatten
Försäkringen gäller inte nar när fordonet körs på fruset vatten, om det inte körs på vinterväg som Trafikverket ansvarar för.

9.3 Utrustning
Försäkringen gäller inte för medtagen löstagbar utrustning som tillhör fordonet eller hyrd tilläggsutrustning

9.4 Krig, annan väpnad konflikt mm
Försäkringen gäller inte i Sverige eller i annat land för sjukdom eller olycksfallsskada som är
direkt orsakad av och beror på krig, annan väpnad konflikt eller krigsliknande politiska
oroligheter, som pågår där sjukdomen eller olycksfallsskadan orsakas.
Om den försäkrade under försäkringstiden vistas utanför Sverige i område där krig, väpnad
konflikt eller krigsliknande oroligheter utbryter, tillämpas inte begränsningen under de första tre månaderna efter det att det tillstånd
som medför de nya riskerna inträtt. Detta under förutsättning att du inte deltar i eller tar befattning som rapportör eller liknande med
de handlingar som medför de nya riskerna. Försäkringen gäller för sjukdom eller
olycksfallsskada som orsakas av deltagande i militär fredsbevarande verksamhet i FN:s regi,
eller annan av Sveriges riksdag godkänd fredsbevarande insats.

9.5 Terrorhandling
Med ändring av vad som anges i försäkringsvillkoren angående försäkrad egendom, försäkrade händelser eller i övrigt angående
försäkringens omfattning eller giltighet, gäller försäkringen inte för skada som orsakats av eller står i samband med eller annars är en
följd av spridning eller användning av biologiska eller kemiska ämnen eller kärnämnen, kärnavfall eller andra ämnen med skadlig
strålning i samband med eller i följd av terrorhandling.
Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås

eller där skadan uppstår och som framstår att vara utförd i syfte att



allvarligt skrämma befolkningen
otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra en viss åtgärd eller allvarligt
destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, och ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land
eller i en internationell organisation.

9.6 Force Majeure
Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om skadeutredning, eller betalning av
ersättning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution eller
uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse, eller på grund av naturkatastrof.

10. Försäkringsregler
10.1 Försäkringsgivare och tillsynsmyndighet
Försäkringsgivare för denna försäkring är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa
Försäkring filial. Danska Finanstilsynet är tillsynsmyndighet.

10.2 Preskription
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande
som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till
försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har
förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks enligt denna paragraf, går rätten till försäkringsskydd
förlorad.

10.3 Tillämplig lag
För försäkringsavtalet gäller svensk lag. De viktigaste bestämmelserna finns i försäkringsavtalslagen (2005:104). Tvist med anledning
av försäkringsavtalet ska handläggas vid svensk domstol och med tillämpning av svensk lag. Kostnad för juridiskt ombud ersätts inte
av försäkringen.

10.4 Vad gör du om du inte tycker som vi
Vänd dig först till den riskbedömare eller skadereglerare som har hand om ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande upplysningar
och eventuella missförstånd kan klaras upp. Tycker du inte att du fått rättelse, vänd dig då till handläggarens närmaste chef.
Om du efter förnyad kontakt med oss ändå inte är nöjd finns följande möjligheter att få ärendet omprövat.

10.4.2 Trygg-Hansas Försäkringsnämnd
Nämnden ska opartiskt bedöma fakta och väga synpunkter från Trygg-Hansa och den
försäkrade, försäkringssökande eller skadelidande. I nämnden, som är helt opartisk, är endast sekreteraren från Trygg-Hansa.
Ordförande är domare eller annan jurist. Enligt nämndens reglemente finns vissa begränsningar för att få ett ärende prövat, bland
annat prövar inte nämnden ärenden som lämpligen bör handläggas av annan nämnd. Detta gäller till exempel medicinska
bedömningar i skadeärenden som ska prövas av Personförsäkringsnämnden. Den som begär prövning i nämnden ska anmäla detta till
nämndens kansli. Anmälan kan hämtas på Trygg-Hansas hemsida, www.trygghansa.se, eller genom att ringa 075-243 10 31. Om du vill
att ärendet ska överprövas måste detta begäras inom 6 månader från vårt beslut. Prövning i Trygg-Hansas Försäkringsnämnd är
kostnadsfri.

10.4.3 Allmänna Reklamationsnämnden
Allmänna Reklamationsnämnden är ett statligt organ som prövar konsumentfrågor.
Reklamationsnämnden har bland annat en avdelning som prövar försäkringsärenden. Dess beslut har formen av en rekommendation
till försäkringsbolag och skadelidande.
Trygg-Hansa följer som regel nämndens rekommendationer i enskilda skadefall.
Adressen till nämnden är:
Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel 08-508 860 00 (9.00-12.00)
Fax 08-508 860 01
E-post: arn@arn.se www.arn.se

10.4.4 Allmän Domstol
Oavsett om nämndprövning skett kan du ta upp tvisten till rättslig prövning i domstol. Vissa
möjligheter finns att få kostnader ersatta av den allmänna rättshjälpen och från rättsskyddsförsäkringen
i till exempel hemförsäkringen.

10.4.5 Konsumenternas försäkringsbyrå
Du kan också få upplysningar och vägledning i försäkringsfrågor av Konsumenternas
försäkringsbyrå:
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel 08–22 58 00 (9 .00-12.00)
Fax 08-24 88 91
www. konsumenternasforsakringsbyra.se

