
PLUSPAKET FÖRETAGSÄGDA PERSONBILAR

När ni alltid behöver tillgång till bil.

Pluspaketet är en tilläggsförsäkring som ger extra  
trygghet för verksamheter där ovälkomna stopp inte är 
ett alternativ. 

Pluspaketet skyddar i samband med bilskada och ger er 
tillgång till hyrbil när bilen är på reparation. Dessutom 
ingår ett extra skydd mot kostnader vid olika slags bilskador.  
Med andra ord ett enkelt sätt att skydda sig mot uteblivna 
intäkter och oväntade kostnader.

Pluspaketet innehåller allt det här:
–  Hyrbilsförsäkring i upp till 60 dagar när er bil är på repa

ration. Om ni inte tar ut hyrbil kan ni få avbrottsersätt
ning med 200 kr/dag  istället.

–  Sänkt vagnskadesjälvrisk till 1 000 kr vid skadegörelse, 
t.ex. om någon repat lacken eller skadat bilen på annat sätt.

–  Ersättning för skador inne i bilen. Det kan vara utspillt 
kaffe, en reva i taket eller skador på klädseln i bagage
utrymmet. Försäkringen ersätter skador upp till 50 000 kr 
för oförutsedda olyckshändelser inne i bilen.

Fullständiga villkor hittar ni på baksidan.

Tycker ni Pluspaketet låter intressant?  
Ring oss på 031-725 08 10 så berättar vi mer eller hjälper er teckna en försäkring.



VILLKOR 
RENAULT FÖRSÄKRING  
PLUSPAKET
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.

NI FÅR ERSÄTTNING:
–  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 200 kr per dag om ni väljer avbrottsersättning istället för 
hyrbil. Ni kan växla mellan hyrbil och avbrottsersättning.

NI FÅR INTE ERSÄTTNING:
–  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.

KUPÉSKADA
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
–  Plötslig och oförutsedd olyckshändelse som överstiger 1 500 kr  

i bilens kupé. Högsta ersättningsbelopp vid skada är 50 000 kr.  
Försäkringen gäller för personbil (fordonsklass 01) som är max 8 
år gammal räknat från första registreringsdagen. Saknas vagn
skadeförsäkring/garanti ersätts skadekostnaden med maximalt 
1 500 kr.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR   
–  Skador orsakade av djur.
–  Skador på komponenter enligt Renault Försäkrings 

maskinskade försäkring.
–  Skador på avtagbart eller hopfällbart tak och allt som tillhör taket.
       
SÄNKT SJÄLVRISK VID SKADEGÖRELSE
–  Ger ersättning för den del av grundsjälvrisken på vagnskade

försäkring/garanti som överstiger 1 000 kr. Saknas vagnskadeför
säkring/garanti ersätts skadekostnaden med maxi malt 2 000 kr. 
Då täcker vi upp vår egen maximala PVGsjälvrisk men kunden får 
alltid betala 1 000 kr. Vid skadegörelse krävs polisanmälan.
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