SJÄLVRISKELIMINERING DJURKOLLISION
Lätta lastbilar

Smart tilläggsförsäkring vid viltolyckor.
Varje år rapporteras cirka 65 000 viltolyckor i Sverige och
antalet ökar stadigt. Vanligast är kollisioner med rådjur,
älg, hjort och vildsvin. Tyvärr kan fordonet bli ganska illa
tilltygat vid en viltolycka, men med Självriskeliminering
Djurkollision slipper ni åtminstone oroa er för kostnaden.

Försäkringen täcker hela beloppet vid kollision med alla
slags djur. Dessutom får förare och passagerare ersättning
för skador på kläder som bars vid olyckan. Den maximala
ersättningen för självrisk och kläder är 10 000 kr. Med andra
ord ett väl tilltaget skydd och en perfekt försäkring för alla
som färdas på de svenska landsvägarna.

Fullständiga villkor finns här nedan. Ring oss gärna på telefon 031 - 725 08 10 om ni har frågor eller vill teckna en försäkring.
Du kan också gå in på renaultforsakring.se om du vill veta mer.

VILLKOR

ERSÄTTNING LÄMNAS FÖR

Försäkringen ersätter självrisken oavsett vilket djur du krockar med.
Försäkringen tecknas som tillägg till Renault Försäkring delkasko eller
vagnskadeförsäkring. Vid skada på ren eller tamdjur fordras anmälan
till djurägaren, eller om denne inte kan anträffas anmälan till polisen.
Vid kollision med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn
och mufflonfår fordras polisanmälan. Intyg från polis eller djurägare ska
skickas till oss tillsammans med skadeanmälan.

– Självrisk på vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäkring.
– Kläder som skadats i samband med olyckan. Maximal ersättning för
självrisk och kläder är 10 000 kr. Saknas garanti eller vagnskade
försäkring ersätts skadekostnaden, men maximalt med belopp mot
svarande lägsta vagnskadesjälvrisken.
Gäller personbil, (fordonsklass 01) eller lätt lastbil, (fordonsklass 50),
försäkrad i Renault Försäkring.

Försäkringsärenden 031-725 08 10, Skadeärenden 031-725 09 10.
www.renaultforsakring.se Postadress: Renault Försäkring, 405  36 Göteborg.
Renault Försäkring är ett samarbete mellan Renault Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm.
Vers202006CB

