Kör Vidareförsäkring villkor
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR PERSONBIL OCH LÄTT LASTBIL
(FORDONSKLASS 01 OCH 50)
ersättning vid utlandsfärd
a) med sammanlagd dygns- och kilometerkostnad, ej drivmedel om den försäkrade bilen inte kan användas
p g a skada eller fel, som hindrar fortsatt färd under utlandsresan och bilen inte kan repareras på ett
trafiksäkert sätt inom 3 dygn eller om bilen stjäls och inte kommer tillrätta inom 1 dygn från det stölden
polisanmäldes.
b) standardutrustad bil som storleksmässigt motsvarar den försäkrade bilen. Hyrbilsersättning ges p g a
inträffad vagnskada trots att Vagnskadeförsäkring saknas eller att bilen gått för långt eller är för gammal
för att Maskinskadeförsäkringen skall gälla.
c) istället för hyrbil, kan skäliga merutgifter för logi ersättas om bilen repareras på skadeorten.
Försäkringen gäller i 45 dagar.
Premien måste betalas innan resan påbörjas. Om resan ska vara en längre tid kan betalning för fler 45-dagars
perioder ske, men även de måste betalas innan resan påbörjas. Dock kan den sammanlagda hyrbilstiden
inte bli längre än 45 dagar.

VAR GÄLLER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller i de s.k. Gröna Kortländerna.
Försäkringen gäller inte för
ersättning av
– merkostnader som uppkommit genom att Renault Försäkrings anvisningar inte följts.
I Sverige gäller försäkring som längst i två dagar i vardera riktning i samband med ut- och hemresa.
Om Renault Försäkring skadejour utland inte lyckas att anskaffa en storleksmässigt likvärdig bil, eller om
lokala omständigheter medför att hyrbil inte kan tillhandahållas, kan Renault Försäkring inte göras ansvarig.
Aktsamhetskrav
Bilen ska vara hyrd hos uthyrningsföretag anvisat av Renault Försäkring skadejour utland.
Vid skada ring +46 84 11 11 27
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