RENAULT FÖRSÄKRING TILLÄGGSPAKET PLUS

Nu med ett ännu starkare skydd mot
oväntade utgifter.
Tilläggspaket Plus ger dig ett av marknadens säkraste
skydd mot utgifter i samband med att din bil råkat ut för
en skada. Förutom det som ingår i Tilläggspaketet får
du också också sänkt självrisk vid skada som ersätts via
Personvagnsgartantin.
DET HÄR INGÅR I TILLÄGGSPAKET PLUS:
Hyrbil
Ger dig tillgång till hyrbil i max 60 dagar i Sverige eller 45 dagar
utomlands, om du skulle råka ut för en ersättningsbar skada.
Vid hyrbil i Sverige ersätter vi 75% av den sammanlagda
dygns- och kilometerkostnaden – om du befinner dig utomlands ersätter vi hela kostnaden (gäller ej drivmedel).
Och skulle du inte ha behov av bilen när den är på reparation,
erbjuder vi kontant avbrottsersätting istället.
Självriskeliminering vid vagnskada utomlands
Täcker hela självrisken om du är utomlands och råkar ut för
en kollision med känt utländskt motorfordon, och om skadan
är ersättningsbar enligt villkoren för vagnskadeförsäkring/garanti.

Sänkt självrisk vid skadegörelse
Om någon avsiktligt skulle skada din bil, så täcker vi den del
av självrisken som överstiger 1 000 kr. Saknar du vagn
skadeförsäkring/-garanti ersätts skadan med max 2 000 kr.
Självriskeliminering djurkollision
Täcker hela beloppet vid kollision med alla slags djur. Dessutom
får du ersättning för skador på kläder som bars vid olyckan.
Maximal ersättning för kläder och självrisk är 10 000 kr.
Olyckshändelse i kupé
Ersätter skador inne i bilen, på till exempel klädsel eller
innertak, med upp till 20 000 kr och gäller tills bilen är 8 år
gammal.
Nyckelförsäkring
Ersättning lämnas för ny nyckel samt nödvändig om- eller
avkodning med maximalt 6 000 kr innan avdrag för självrisk.
Sänkt självrisk vid personvagnsgaranti
Råkar bilen ut för en skada som ersätts av Personvagns
garantin sänker vi garantisjälvrisken inkl moms med 3 000 kr.

Låter det intressant? Kontakta oss för en offert, på telefon 031-725 08 00.
Du kan också gå in på renaultforsakring.se om du vill veta mer.

VILLKOR
RENAULT FÖRSÄKRING
TILLÄGGSPAKET PLUS

SJÄLVRISKELIMINERING VAGNSKADA UTOMLANDS
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
– Ersättning av ordinarie självrisk i vagnskadeförsäkring/garanti vid
kollision med känt utländskt motorfordon och om skadan är
ersättningsbar enligt villkoren för vagnskadeförsäkring/garanti.

HYRBIL
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Skada i Sverige
– Ersättning med 75% av den sammanlagda dygns- och kilometerkostnaden, ej drivmedel, om din bil inte kan användas p g a skada
som är ersättningsbar enligt villkoren.
– Du får ersättning under den tid det tar att reparera den skadade
bilen, dock maximalt 60 dagar.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR
– Bil som är äldre än 10 år (räknat med utgångspunkt från bilens
årsmodell).

SKADA UTANFÖR SVERIGE
– Ersättning med sammanlagd dygns- och kilometerkostnad, inte
drivmedel, om din bil inte kan användas p g a skada eller fel, som
hindrar fortsatt färd under utlands resan och bilen inte kan repa
reras på ett trafiksäkert sätt inom 3 dygn. Eller om bilen stjäls och
inte kommer tillrätta inom 1 dygn från det stölden polisanmäldes.
– Du får ersättning under maximalt 45 dagar.
– I Sverige gäller försäkringen endast i samband med ut- och hem
resa, längst under två dagar i vardera riktning. Hemresan ska om
möjligt anpassas så att din bil kan hämtas efter reparation.
– Vid hyrbil i Sverige är ersättningen 75% av den sammanlagda
dygns- och kilometerkostnaden.
GEMENSAMT FÖR SKADA I SVERIGE OCH UTANFÖR SVERIGE
– Ersättning med standardutrustad bil som storleksmässigt mot
svarar den försäkrade bilen. Du får hyrbilsersättning p g a inträffad
vagnskada trots att du inte har vagnskadeförsäkring. Du får hyrbils
ersättning p g a inträffad maskinskada trots att din bil är för gammal
eller har gått för långt för att maskinskadeförsäkringen ska gälla.
– Du får 100 kr per dag om du väljer avbrottsersättning istället för
hyrbil (du kan välja mellan avbrottsersättning och hyrbil). Om bilen
inte repareras lämnas ersättning för den tid som kan anses rimlig
för att skaffa en likvärdig bil, i regel 14 dagar från den dag vi lämnade
förslag till uppgörelse.
– Om storleksmässigt likvärdig bil inte finns att tillgå kan Renault
Försäkring inte göras ansvarig.

SÄNKT SJÄLVRISK VID SKADEGÖRELSE
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
– Ersättning med den del av grundsjälvrisken på vagnskadeförsäkring/garanti som överstiger 1 000 kr vid uppsåtlig skadegörelse av
tredje man. Saknas vagnskadeförsäkring/garanti ersätts skadekostnaden med max 2 000 kr.
– Vid skadegörelse krävs polisanmälan.
SJÄLVRISKELIMINERING DJURKOLLISION
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
– Ersättning av grundsjälvrisk på vagnskadeförsäkring/garanti
vid kollision med djur.
– Du får även ersättning för kläder som bars och som skadats i
samband med olyckan. Maximal ersättning för självrisk och kläder
är 10 000 kr.
– Saknas vagnskadeförsäkring/garanti ersätts skadekostnaden men
maximalt med belopp motsvarande lägsta vagnskade självrisken.
– Kollision med djur medför att uppkomna skador ej är premie
påverkande.
AKTSAMHETSKRAV
– Vid skada på ren eller tamdjur fordras anmälan till djurägaren,
eller om denne inte kan anträffas, anmälan till polisen.
– Vid kollision med med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo,
utter, örn eller mufflonfår fordras polisanmälan.
– Intyg från polisen eller djurägaren ska skickas till oss tillsammans
med skadeanmälan.
SJÄLVRISK
– Om någon annan än du själv kört bilen och denna person var
under 24 år när skadan inträffade gäller så kallad ungdomssjälvrisk,
1 000 kr.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR
– Merkostnad som uppkommit genom att våra anvisningar inte följts.
– Under den tid du väntar på reparation om din bil går att köra på ett
trafiksäkert sätt.
– Drivmedel.
– Självriskreducering.
– I den del stillestånds-/avbrottsersättning utges från trafik- eller
kaskoförsäkring.
– För den tid som orsakats genom dröjsmål från din sida lämnas
ingen ersättning.

OLYCKSHÄNDELSE I KUPÉ
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
– Plötslig oförutsedd olyckshändelse som överstiger 1 500 kr i bilens
kupé. Högsta ersättningsbelopp vid skada är 20 000 kr innan avdrag för självrisk.
– Personbil (fordonsklass 01) som är max 8 år gammal räknat från
första registreringsdagen. Saknas Vagnskadeförsäkring/-garanti
ersätts skadekostnaden med maximalt 1 500 kr.

AKTSAMHETSKRAV
– Bilen ska vara hyrd hos biluthyrningsföretag anvisat av Renault
Försäkring eller, vid resa utanför Sverige, av Europ Assistance.

NYCKELFÖRSÄKRING
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
– Förlorad eller skadad nyckel/nyckelkort som påverkar nyckelns
funktion. Ersättning lämnas för ny nyckel samt nödvändig omkodning/avkodning med maximalt 6 000 kr innan avdrag för självrisk.

SÄNKT SJÄLVRISK VID PERSONVAGNSGARANTI
FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
– Enbart försäkrade bilar av märkena Renault och Dacia med
gällande Personvagnsgaranti.
– Vid skada som ersätts genom din Personvagnsgaranti sänker
försäkringen garantisjälvrisken inkl moms med 3 000 kr. Beloppet
räknas av från självrisken som framgår av bilens service- och
garantibok/-häfte.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR
– Skadehändelser som omfattas av annat moment i Renault
Försäkrings försäkringsvillkor.

Skadeärenden 031-725 09 00, Övriga ärenden 031-725 08 00.
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