Nordea Finance har tecknat försäkring för det fordon du hyr/leasar. Nordea Finance är
försäkringstagare. Försäkringen ingår i den hyra du betalar.
Detta är endast en sammanfattning av försäkringsvillkoren. De fullständiga villkoren finns på
www.nordeafinance.com. Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det så kallade gröna
kortsystemet och vid transport mellan dessa länder. De självrisker som nämns nedan ska enligt villkor i
leasing-/hyresavtalet belasta dig i egenskap av hyrestagare/brukare av fordonet. Är ditt företag
momsregistrerat kan även momskostnader belasta dig som hyrestagare.
Sammanfattning av försäkringens innehåll:
Trafikförsäkring
Trafikförsäkringen är obligatorisk enligt lag, den ersätter bland annat:
• Personskador på föraren, passagerare och andra personer utanför
fordonet.
• Skador på fordon och annat som du kör på, till exempel ett staket.
• För trafikskada är självrisken beroende på fordonsslag, se specifikation
nedan. OBS att andra självrisker kan förekomma, bland annat vid
vinterväghållningsentreprenader.
• I vissa fall förekommer även brottssjälvrisk

Delkaskoförsäkring
Tillsammans med Trafikförsäkringen utgör Delkaskoförsäkringen
det som kallas halvförsäkring, och ersätter bland annat:
• Stöld och skador efter stöldförsök eller inbrott. För att full ersättning ska
betalas gäller särskilda föreskrifter. Bland annat ska fordonet vara låst med
godkänt lås när det lämnas och nyckeln förvaras aktsamt så att obehöriga
inte kommer åt den.
Om fordonet stjäls och varit utrustat med av Länsförsäkringar godkänd spårningsutrustning slipper du stöldsjälvrisken. Det gäller om stöldskyddet varit
aktiverat vid skadetillfället. Självrisken är beroende på fordonsslag, se
specifikation nedan. Andra självrisker kan förekomma. För skada utanför
Norden är självrisken två prisbasbelopp.
• Brand och skador på elektriska kablar efter kortslutning. Fordonet ska
uppfylla de regler om brandskydd som gäller enligt Brandskyddsföreningens
bestämmelser SBF 127 senaste version. Om du använder motor- eller
kupévärmare ska den vara godkänd för detta ändamål av SP, Sveriges
provnings- och forskningsinstitut, Sprängämnesinspektionen eller SEMKO
och användas enligt fabrikantens anvisningar. Kontakta Länsförsäkringar
om du är osäker vilka brandskyddskrav som gäller för truck. Självrisken är
beroende på fordonsslag, se specifikation nedan. Andra självrisker kan
förekomma. För skada utanför Norden är självrisken två prisbasbelopp.
• Glas ersätter skador på glasrutor som krossas eller spräcks till exempel
genom stenskott eller skadegörelse. Glasskador vid trafikolycka ersätts inte
ur glasförsäkringen. Självrisken är beroende på fordonsslag, se specifikation
nedan. Andra självrisker kan förekomma. För skada utanför Norden är
självrisken två prisbasbelopp.
• Rättsskydd ersätter till exempel advokat- och rättegångskostnader vid
tvister, upp till 240 000 kronor. Självrisken är 20 procent av kostnaden och
lägst 1 000 kronor.
• Kris Om du till exempel efter en trafikolycka hamnar i en krissituation, får
du ersättning för behandling hos psykolog. Ersättningen gäller för högst tio
behandlingar för varje försäkrad person. Du kan också få ersättning för
juridisk rådgivning. Ersättning för rådgivning är begränsad till 10 procent av
prisbasbeloppet. Försäkringen har ingen självrisk.

Vagnskadeförsäkring
Tillsammans med Trafik- och Delkaskoförsäkringen utgör Vagnskadeförsäkringen det som kallas helförsäkring, och ersätter bland annat:
• Skador på fordonet vid en krock eller en annan trafikolycka.
• Skadegörelse på fordonet.
• Annan yttre olyckshändelse, till exempel om ett träd blåser ner på
fordonet.
Självrisken är beroende på fordonsslag, se specifikation nedan. Andra
självrisker kan förekomma. För skada utanför Norden är självrisken
två prisbasbelopp.

Avbrottsförsäkring
Ersättning utgår om du inte kunnat använda fordonet på grund av en
ersättningsbar brand-, stöld- eller vagnskada. Karenstiden är fem dagar.
Ersättning lämnas i högst 45 dagar.

Begränsningar i försäkringen
I försäkringen kan det finnas vissa begränsningar i försäkringsskyddet.
Det kan även finnas föreskrifter som du måste känna till och följa för att
försäkringen ska gälla fullt ut.

Självrisker
Nedan följer de självrisker som gäller för de olika fordonsslagen. Observera att
andra självrisker kan förekomma. Självrisker är i procent av prisbasbelopp.
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Försäkringsgivare är
Länsförsäkringar Sak AB (publ)
106 50 Stockholm
Skadefrågor:
Skador anmäls till Nordea Finance som tillhandahåller skadeanmälningsblankett.
Tel: 08-470 95 35
E-post: forsakring@nordeafinance.com
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