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Hyrbilsförsäkring
Lätta lastbilar

Hyrbilsförsäkring:
Extra trygghet för alla som
har firman på fyra hjul.
Många företagare klarar sig inte en dag utan skåp- eller lastbilen. Den fungerar som transportmedel, kontor,
lager och är faktiskt navet i hela verksamheten. En skada på bilen kan därför innebära såväl missade jobb
som uteblivna intäkter. Lösningen är vanligtvis att hyra bil medan fordonet repareras. Vilket kan innebära
stora kostnader, särskilt om stoppet blir långvarigt. Men det slipper ni oroa er för om ni väljer att teckna vår
Hyrbilsförsäkring. Ersättningsbilen kan ni använda fritt under tiden det tar att reparera fordonet, dock längst
60 dagar. Och skulle ni inte behöva ersättningsbilen kan ni istället välja att ta ut 400 kronor om dagen i
avbrottsersättning.
Hyrbilsförsäkringen är ett enkelt sätt att försäkra sig om att verksamheten alltid rullar vidare. Den gäller när
fordonet råkat ut för en ersättningsbar skada i Sverige eller i något av de så kallade Gröna Kortländerna.
Fullständiga villkor finner ni nedanför. Ring oss gärna på telefon 031–725 08 30 om ni har frågor
eller vill teckna en försäkring.

VILLKOR

NI FÅR ERSÄTTNING:

NI FÅR INTE ERSÄTTNING:

Villkoret avser lätta lastbilar försäkrade hos
Renault Försäkring och Dacia Försäkring. Om ni
råkar ut för en skada så anmäler ni händelsen
till Renault Försäkring som administrerar all
skadehantering för Dacia Försäkring.

• under den tid det tar att reparera den skadade
bilen, dock längst i 60 dagar. För dag som förloras genom dröjsmål från er sida lämnas ingen
ersättning. Om bilen inte repareras lämnas
ersättning för den tid som kan anses rimlig för
att skaffa annan likvärdig bil, i regel 14 dagar
från den dag vi lämnade förslag till uppgörelse.
• med 3/4 av den sammanlagda dygns- och
kilometerkostnaden (ej drivmedel) för
standardutrustad bil som storleksmässigt motsvarar den försäkrade bilen. Bilen ska vara hyrd
hos biluthyrningsföretag anvisat av Renault
Försäkring eller, vid resa utanför Sverige, av
SOS International.
• med 400 kronor per dag om ni väljer avbrottsersättning istället för hyrbil. Ni kan växla mellan
hyrbil och avbrottsersättning.

• för merkostnad som uppkommit genom att
våra anvisningar inte följts.
• under den tid ni väntar på reparation om bilen
går att köra på ett trafiksäkert sätt.

Försäkringen ersätter kostnaden för hyra av bil
i Gröna Kortländer om bilen inte kan användas
på grund av skada som är ersättningsbar enligt
villkoren. Ni får hyrbilsersättning p g a vagnskada
trots att ni inte har vagnskadeförsäkring.
Ni får även hyrbilsersättning p g a maskinskada
trots att bilen har gått för långt för att maskinskadeförsäkringen ska gälla.
Ni måste ha minst halvförsäkring (trafik- och
delkaskoförsäkring) i Renault Försäkring för att
få teckna hyrbilsförsäkring.
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