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Produkt: Försäkring 
Hyrd utrustning 
Gällande från 2019-07-01 

Detta faktablad är endast en kortfattad översikt av försäkringen och utgör inte det fullständiga försäkringsvillkoret. 
Fullständig information om försäkringsprodukten hittar du, både före och efter ingående av avtalet på uthyrningsstället. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen är en uthyrningsförsäkring som gäller för hyrd utrustning, såsom skidor och snowboard, cykel, kajak, tält 
(objekt). Försäkringen ersätter skada på försäkrat objekt som uppstår genom plötslig och oförutsedd händelse. Med 
skada menas även stöld eller förlust.  

Försäkringen kan tecknas av person som hyr utrustning av uthyraren. Försäkringstagare är den person som står angiven 
på hyresavtalet.  
 

Vad ingår i försäkringen? 

 Försäkringen ersätter skada på försäkrat ob-
jekt som uppstår genom plötslig och oförut-
sedd händelse. Med skada menas även stöld
eller förlust.

Högsta ersättningsbelopp: 
Ersättning lämnas med nytt eller likvärdigt 
objekt. 

 Självrisk
 Självrisken kostar 300 SEK.

Vad ingår inte i försäkringen? 

x Försäkringen gäller enbart för den hyrda ut-
rustningen (försäkrat objekt). Övriga objekt 
är undantagna från denna försäkring. 

Finns det några begränsningar av vad försäk-
ringen täcker? 

Ersättning lämnas bl.a. inte för: 

! Stöld av objekt som nattetid (kl. 00.00 och
06.00.) förvaras utomhus i bil, i takbox, på räcke
eller i annat olåst förvaringsutrymme. Cykel måste
dessutom var låst med godkänt cykellås när den
lämnas obevakad.

! Skada som inträffar vid skidåkning i avstängda
eller opistade nedfarter eller motsvarande
olämpliga eller ej märkta leder för t.ex. cykling
eller paddling.

! Förskingring, bedrägeri eller olovligt förfo-
gande.

! Skada som kan ersättas genom garanti eller
har ersatts genom annan försäkring.

! Skada som orsakats genom grov vårdslöshet eller
uppsåt.

Var gäller försäkringen? 

 Försäkringen gäller i Skandinavien.

Vilka är mina skyldigheter? 
 Drabbas du av skada på hyrt objekt ska du så snart som möjligt anmäla detta till uthyraren genom att fylla i

en skadeanmälan. Bifoga kopia av hyresavtalet.
 Vid stöld ska du också göra en polisanmälan som ska bifogas till din skadeanmälan.

När och hur ska jag betala? 

 Försäkringen betalar du till uthyraren i samband med att du köper försäkringen.

När börjar och slutar försäkringen att gälla? 
 Försäkringen gäller från inköpsdatum.
 Försäkringen gäller under hyrestiden, enligt hyresavtalet.
 Försäkringen ska vara betald för att gälla.

 Försäkringen förnyas inte.

Hur kan jag säga upp avtalet? 
Om du väljer att inte omfattas av försäkringen, kan du när som helt säga upp försäkringen, kontakta din skidut-
hyrare/uthyrningsstället för vidare åtgärd. 



 
Garantifonden 
Europeiska ERV är en filial till det danska försäkringbolaget Europæiske ERV. Danska försäkringsbolag omfattas av den 
danska Garantifonden som skyddar kunder om ett försäkringsbolag skulle gå i konkurs. Garantifonden betalar endast ut 
ersättning till personer som är permanent bosatta i Danmark. Som kund hos Europeiska ERV har du dock samma skydd 
som alla andra kunder har hos försäkringsbolag på den svenska marknaden. 


