SAMMENDRAG AV
FORSIKRINGSVILKÅR
Korttidsforsikring ved motorvognutleie
Gjelder for personbil inntil 3500kg
HVA ER FORSIKRET?
Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din
forsikring kan omfatte, og noen av de begrensninger
som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de
fullstendige vilkårene som gjelder.
-

Bil med ekstra sett vanlige hjul, forsikringssum
1 000 000 kr
Sikkerhetsutstyr f.eks. barnestol
Ladekabel til elbil og ladbar hybrid
Fast montert tilleggsutstyr inntil kr 10 000

HVILKE SKADESITUASJONER ERSTATTES AV
FORSIKRINGEN?
ANSVAR
Personskade på fører og passasjer
Skade på personer utenfor kjøretøyet
Skade påført bygninger og andre gjenstander
Skade påført andre kjøretøyer
DELKASKO
-

Brannskade
Eksplosjon, f.eks. sprengningsskade og
lynnedslag
Smelteskader på elektrisk anlegg etter
kortslutning
Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av
fastmontert utstyr
fra kjøretøyet
Underslag
Skade som kjøretøyet blir påført i forbindelse
forsøk på tyveri av kjøretøyet
Glassruteskader - knusing og sprekker - samt
skade på glasstak
Veihjelp ved driftsstopp, utelåsing, sykdom eller
ulykke.

KASKO
-

-

Delkaskoskader
Skade på eget kjøretøy ved utforkjøring, velt,
kollisjon eller hærverk
Andre skader som skyldes en tilfeldig, plutselig
og ytre hendelse
Leiebil når bilen står på verksted i inntil 10
dager. Skjer skaden i Norge og et av
Gjensidiges avtaleverksted reparerer skaden
dekkes leiebil i inntil 30 dager.
Personlig løsøre inntil kr 5 000.

HVA MÅ DU SOM LEIETAKER BETALE VED
SKADE?
Utleier betaler ingen egenandel, da det er leietaker
som er ansvarlig for disse.
-

Ansvarsskader 12.000,Veihjelp 500,Brannskade 12.000,Kasko skader for øvrig 12.000,Tyveriskade 12.000,Glass: skifte av glassrute/glasstak 2.000,Underslag 0,-

KAN ERSTATNINGEN BLI REDUSERT
ELLER AVSLÅTT?
I noen tilfeller vil Selskapet kunne kreve regress fra
leietaker.
De vanligste tilfellene er:
GJELDER FOR UTLEIER:
-

Utleier vil ikke oppleve avkortning eller avslag i
erstatning om leietaker bruker bilen i strid med
noen av punktene under
Utleier skal være sikret erstatning ved skade
eller tap av bil.
GJELDER FOR LEIETAKER:
-

Kjøring av bilen utenfor dekningsområdet
(Norden)
Forsett - skade påført med vilje av eier eller
bruker
Grov uaktsomhet
Promillekjøring
Brudd på en sikkerhetsforskrift. (I
forsikringsbeviset er det opplistet de
sikkerhetsforskrifter som gjelder.)
At kjøretøyet er brukt på lukket bane

VIKTIG Å VITE
MELDING AV SKADE
-

Skader meldes av utleier på nettsiden til
Nabobil som igjen melder videre til Gjensidige
Forsikring. En av Gjensidiges saksbehandlere
vil så ta kontakt med utleier for å avtale
hvordan skaden skal utbedres.

BONUS
Det opparbeides ikke bonus ved å ha bilen forsikret
i denne ordningen. Derfor vil det heller ikke være
bonustap ved skade.
GROVT UAKTSOM KJØRING/REGRESS
kan føre til at du også må betale, helt eller
delvis, skader påført andre enn deg selv, f.eks.
motpartens kjøretøy ved en kollisjon. (Dette
kalles regress).

SKADER UNDER EGENANDEL
Ved småskader som er under egenandel blir
leietaker bare belastet med totalkostnaden
(reparasjonskostnaden + leiebilkostnad) - ikke full
egenandel.
KONDEMNASJON
Kjøretøyet vil bli kondemnert hvis det koster mer å
reparere det enn det var verdt før skaden skjedde.
Det som utbetales er det som det vil koste å
anskaffe tilsvarende kjøretøy (fratrukket
egenandelen).
VERDIFORRINGELSE
som følge av en skade dekkes ikke av
forsikringen.
KONTANTOPPGJØR
Det vil ikke være mulig med kontantoppgjør
etter denne forsikringen, hvis bilen kan
repareres på en forsvarlig måte.

