Självriskelimineringsförsäkring
– engångsuthyrning
Faktablad för försäkringsprodukt
Distribueras av: Towergate Underwriting Group Limited

Produkt: Daglig försäkring, världen

Registrerat i Storbritannien. Med tillstånd och under tillsyn av Financial Conduct Authority (FRN-nummer 313250).

Försäkringsgivare: AIG Europe S.A.
AIG Europe S.A. är auktoriserat av Luxembourg Ministère des Finances och står under tillsyn av Commissariat aux Assurances
(registreringsnummer B 218806).

Detta dokument lämnas endast i informationssyfte och ger dig en kortfattad översikt av det huvudsakliga innehållet i din försäkring.
Vänligen läs Insurance4CarHires försäkringsvillkor och försäkringsbrev för fullständiga uppgifter om skyddet i din försäkring.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Självriskelimineringsförsäkring – engångsuthyrning ger skydd mot den självrisk som debiteras av biluthyrningsbolaget om det hyrda
fordonet blir skadat eller stulet. Den ger också skydd för skador på delar av det hyrda fordonet som ibland inte omfattas av försäkringen
som tillhandahålls av biluthyrningsbolaget – fönster, underrede, tak, däck, hjul och strålkastare. Försäkringen täcker ett enstaka
uthyrningstillfälle, som inte får överstiga 60 sammanhängande dagar.

Vad ingår i försäkringen?
Skada och stöld
Försäkringen ersätter upp till värdet av den självrisk som debiteras
av uthyrningsbolaget för skada på eller stöld av det hyrda fordonet
Försäkringen ersätter kostnader för reparation av skador på fönster,
däck, hjul, strålkastare, underrede och tak på det hyrda fordonet,
om skadorna inte täcks av uthyrningsbolagets collision damage
waiver-skydd
Försäkringsbelopp: Upp till 68 000 SEK per skada
Hyrbilens nycklar

Vad ingår inte i försäkringen?
Skador om du inte har tecknat/anslutit dig till
biluthyrningsbolagets försäkring
Skador på fordonets fasta och lösa inredning
Mekaniskt eller elektriskt maskinhaveri
Skador som orsakats av slitage
Skada som du orsakar ett annat fordon
Husbilar, skåpbilar, husvagnar, släp- eller husvagnar,
kommersiella fordon, lastbilar, motorcyklar, terrängfordon,
fordon med fler än 9 passagerare

Förlust av hyrbilens nycklar inklusive nya nycklar och
låssmedskostnader
Försäkringsbelopp: Upp till 5 200 SEK per skada
Tankning med fel sorts bränsle
Kostnader för rengöring av motor och bränslesystem och
bogseringskostnader om hyrfordonet tankats med fel sorts bränsle
Försäkringsbelopp: Upp till 5 200 SEK per skada

Finns det några begränsningar
av vad försäkringen täcker?
Försäkringstagaren måste anges som bilklubbsmedlem eller
huvudförare i hyresbilsavtalet

Förlust eller skada på bagage eller personliga tillhörigheter
till följd av stöld / försök till stöld

Försäkringstagaren och alla försäkrade förare skall vara mellan
21 och 85 år och vara bosatta i Storbritannien, Isle of Man,
Kanalöarna, Tyskland, Italien, Frankrike, Nederländerna, Spanien,
Republiken Irland eller Sverige

Försäkringsbelopp: Upp till 3 120 SEK per skada, med en gräns
på 1 560 SEK per föremål

Försäkringstagaren och alla försäkrade förare måste ha
giltiga körkort

Avgifter vid avlämning av hyresfordon

Ersättningen kan sättas ner för skador som orsakas på grund
av den försäkrade förarens grova vårdslöshet

Bagage

Merkostnader som uppstår om den försäkrade föraren inte har
möjlighet att returnera det hyrda fordonet på grund av olycka
eller sjukdom som kräver sjukhusvistelse
Försäkringsbelopp: Upp till 3 120 SEK per skada

Det hyrda fordonet måste ha ett marknadsvärde på mindre än
1 250 000 SEK och får inte vara mer än 10 år gammalt

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller hyra av bil i hela världen. Hela världen betyder överallt i världen utom resa i, till eller genom Kuba, Iran, Nordkorea,
Krimregionen, Sudan och Syrien

Vad har jag för skyldigheter?
När du ansöker om din försäkring, måste du med rimlig omsorg svara ärligt och uppriktigt på frågorna
Du måste följa försäkringsvillkoren och vidta alla rimliga åtgärder för att undvika och förebygga skador eller förlust, och minska eller
undvika onödiga kostnader
Du måste anmäla skadorså snart det är möjligt och följa skaderegleringsförfarandet enligt försäkringsvillkoren
Du måste anmäla förlust, stöld, försök till stöld, skadegörelse eller misshandel till polisen så snart som möjligt inom 1 vecka efter upptäckten

När och hur ska jag betala?
Premien måste betalas när du tecknar försäkringen, antingen online eller via telefon. Betalning måste ske i sin helhet och kan göras med antingen
betal- eller kreditkort.

När börjar och slutar försäkringen att gälla?
Du kan teckna en försäkring 364 dagar före det datum som du vill att din försäkring ska börja gälla. Din försäkring kommer att vara giltig från
det valda startdatumet. Försäkringen gäller som längst i 60 dagar.

Hur kan jag saga upp försäkringen?
Du kan säga upp försäkringen genom att ringa Insurance4CarHire via internationellt gratisnummer på +46 8005 006 0080 (eventuellt endast
tillgängligt via en fast telefon), via e-post info@insurance4carhire.com eller genom att skriva till Insurance4CarHire, Ellenborough House,
Wellington Street, Cheltenham GL50 1XZ, Storbritannien.
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