Försäkring vid fordonshyra
Faktablad för försäkringsprodukt
Företag: Trygg-Hansa Försäkring Filial

Produkt: Försäkring vid

Org. nr: 516404-4405. Filial till Codan Forsikring A/S,
CVR nr: 10529638, Danmark

fordonshyra

Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Du kan läsa mer i för- och efterköpsinformation och i det fullständiga villkoret, som
finns på trygghansa.se/hertz.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen vid fordonshyra är en försäkring som sänker eller tar helt bort dina kostnader som du kan bli
krävd av uthyraren i händelse av skada. Här presenteras de självrisker du får betala med försäkringarna.
Av hyreskontraktet med uthyraren framgår vilket försäkringsskydd du valt och hur länge försäkringen gäller.
Där framgår även vad dina kostnader kan bli utan försäkring.
Vad ingår i försäkringen?

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringar som sänker din kostnad

x Undantag TPI och CDI

TPI = Självriskreducering stöld (Theft Protection
Insurance)
CDI = Självriskreducering kollision (Car Damage
Insurance)

Försäkringarna gäller inte:
• Om fordonet används utanför de landsområden som
uthyraren inte skriftligen godkänt.
• Om fordonet körs av annan förare än de som står
angivna på hyreskontraktet.
• Driftstopp som beror på feltankning eller brist på bränsle.
• Om fordonet stjäls med nyckel.

ü Din kostnad med Självriskreducering TPI
Vid stöld/försök till stöld/rån, vandalism
Vagnskada
Trafikskada, 3:e partskada
Brand
Glas
Rättsskydd
Bärgning/Räddning

7 000 kr
17 000 kr
3 500 kr
17 000 kr
10 000 kr
17 000 kr
17 000 kr

ü Din kostnad med Självriskreducering CDI
Vid stöld/försök till stöld/rån, vandalism
Vagnskada
Trafikskada, 3:e partskada
Brand
Glas
Rättsskydd
Bärgning/Räddning

15 000 kr
7 000 kr
3 500 kr
7 000 kr
7 000 kr
7 000 kr
7 000 kr

ü Din kostnad med både TPI och CDI
Vid stöld/försök till stöld/rån, vandalism
Vagnskada
Trafikskada, 3:e partskada
Brand
Glas
Rättsskydd
Bärgning/Räddning

7 000 kr
7 000 kr
3 500 kr
7 000 kr
7 000 kr
7 000 kr
7 000 kr

Försäkring som eliminerar din kostnad

x Undantag SCI

SCI = Självriskeliminering (Super Cover Insurance)
Du måste ha tecknat både TPI och CDI för att kunna
teckna SCI.

Försäkringen gäller inte:
• Om fordonet används utanför de landsområden som
uthyraren inte skriftligen godkänt.
• Om fordonet körs av annan förare än de som står
angivna på hyreskontraktet.
• Driftstopp som beror på feltankning eller brist på bränsle.

ü Din kostnad med Självriskeliminering SCI
Vid stöld/försök till stöld/rån, vandalism
0 kr
Vagnskada
0 kr
Trafikskada, 3:e partskada
0 kr
Brand
0 kr
Glas
0 kr
Rättsskydd
0 kr
Bärgning/Räddning
0 kr
Stöld med nyckel
Fordonets marknadsvärde

Extra skydd för dig, dina passagerare och
era tillhörigheter
Utöver försäkringarna som nämns kan du teckna PAI,
Personal Accident Insurance. Försäkringen består av
fyra moment:

ü Olycksfallsförsäkring
Invaliditetsersättning
Dödsfallsersättning

upp till 500 000 kr
50 000 kr

x Undantag Sjukvårdsförsäkring

ü Sjukvårdsförsäkring
Högsta ersättningen för privat vård är 2 miljoner kr per
försäkringsfall

ü Resgodsförsäkring

Du kan inte få tillgång till privatvård enligt
sjukvårdsförsäkringen i PAI om du inte är folkbokförd i
Sverige eller förvärvsarbetar i Sverige eller bor i något av
de skandinaviska länderna.
Sjukvårdsförsäkringen gäller endast för vård i Sverige.

upp till 10 000 kr

ü Drulleförsäkring
Feltankning
Kupéskada
Förlust av bilnyckel

upp till 5 000 kr
upp till 5 000 kr
upp till 5 000 kr

Finns det några begränsningar av vad
försäkringen täcker?
! Du får ingen ersättning om du får en skada på bilen när
föraren kör inom ett inhägnat tävlingsområde eller på en
allmän väg under tävlingsliknande former. Till exempel
street race.
Du får ingen ersättning för skador på bilen som inträffar
när föraren kör på fruset vattendrag eller sjö, om det
inte är en isväg som Trafikverket ansvarar för.

Var gäller försäkringen?
Försäkringarna gäller i Sverige. De gäller också i de så kallade Gröna Kort-länderna, under förutsättning att uthyraren gett sitt
skriftliga godkännande.

Vilka är mina skyldigheter?
Följ alltid försäkringens och uthyrarens aktsamhetskrav. Om du inte har följt aktsamhetskraven kan du få mindre eller ingen
ersättning alls om något händer, beroende på hur din oaktsamhet har påverkat skadan. Här är några av aktsamhetskraven:
— Lås alltid bilen när du lämnar den. Förvara nycklarna på ett säkert sätt och inte i närheten av bilen.
— Föraren får inte orsaka skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.
— Föraren måste ha giltigt körkort och får inte vara påverkad av alkohol eller annan drog på ett sätt som är straffbart enligt
lag.

När och hur skall jag betala?
Du måste betala hela kostnaden för din försäkring innan den börjar gälla. Du betalar kostnaden till fordonsuthyraren.

När slutar och börjar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller under samma tid som för din hyrestid av fordonet. På hyreskontraktet framgår start och slutdatum för ditt
försäkringsskydd.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Du kan säga upp försäkringen hos uthyraren innan hyresperioden startar. Har du påbörjat din fordonshyra kan du inte säga
upp försäkringen.
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