Hyresförmedlarförsäkring för fordon – SnappInsurance Sverige
Gäller från augusti 2018

SNAPPINSURANCE FÖR SNAPPCAR SVERIGE
För SnappInsurance gäller detta särskilda villkor i första hand och i övrigt Ifs allmänna fordonsförsäkringsvillkor för
företag (if.se/villkorfordon – alla villkor – beteckning If-8183)

VÅRA KRAV FÖR ATT DU SKA FÅ TECKNA FÖRSÄKRINGEN
Om kraven inte är uppfyllda så får du inte avtala om att hyra ut din bil genom SnappCar. Om försäkring tecknas trots
detta så gäller den inte.

DIN BIL
Bilen som anmäls till uthyrning genom SnappCar
• ska vara registrerad i Sverige och inte avställd.
• ska vara en personbil eller bil med en totalvikt om högst 3 500 kg om det är en lastbil eller en husbil.
• får inte vara registrerad för yrkesmässig användning, t.ex. får det därför inte vara en taxi- eller budbil liksom inte en
bil som är registrerad för uthyrning.
• ska ha trafikförsäkring enligt Vägtrafikregistret.
• får inte vara belagd med körförbud.
Detta måste också vara uppfyllt under hela försäkringstiden.
Du får inte köra bilen under hyrestiden.
Du ska inte göra några ändringar av bilens vanliga försäkring eller avsluta den med anledning av försäkringen genom
SnappCar, utan du måste själv se till att försäkringsavtal och eventuella leasingavtal upprätthålls.

HYRESTAGAREN OCH AVTALET
Den som gjort en godkänd bokning för hyra av din bil (hyrestagaren) får ett hyresavtal av SnappCar. Du måste
kontrollera att
• avtalet avser bokning för hyra av din bil
• hyrestagaren har ett körkort som gäller för bilen och är giltigt under den bokade hyresperioden.
• personuppgifterna (namn, födelsedatum m.m.) för hyrestagaren i avtalet överensstämmer med dem på körkortet.
Fyll i kompletterande uppgifter digitalt i avtalet (uthyrningens SnappForm) i SnappCars web/app och underteckna det
bägge två på avsedda platser, genom betalning, körkortskontroll och check-in.
Innan ovanstående är gjort får du inte överlämna startnyckeln (och motsvarande) till hyrestagaren.
Om det anges i hyresavtalet att hyrestagaren ska hämta bilen utan att startnyckel till bilen ska överlämnas av uthyraren
till denne, så behöver uthyraren inte göra kontrollerna eller kompletteringarna.

KORTFATTAT OM FÖRSÄKRINGEN
Det är bra om både du och hyresmannen känner till hur försäkringen gäller.

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER BARA
•

•
•

för den bil och under den hyrestid (datum och klockslag) som anges hyresavtalet.
Hämtas bilen senare inom hyrestiden börjar försäkringen först vid den tidpunkten.
Återlämnas bilen tidigare inom hyrestiden upphör försäkringen vid den tidpunkten.
Återlämnas bilen för sent gäller försäkringen dock fortsatt upp till en timma.
i Sverige, om inte annat framgår av hyresavtalet.
om hyresmannen eller annan godkänd förare enligt hyresavtalet kör bilen.

If-40072:0

Förmedlad av FlexiDrive Sverige AB filial av CarShare Ventures, ORG.NR.: 556839-4992,
Tegeluddsvägen 76, 2 tr, 115 28 Stockholm
Försäkringsgivare: If Skadeförsäkring AB (publ), ORG.NR.: 516401-8102, Barks Väg 15, 170 73 Solna
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VISSA ANDRA VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR
Gäller även om annat framgår av Ifs allmänna villkor.
• Maskinskadeförsäkring ingår inte.
• Reparation p.g.a. av stenskott i framrutan ersätts inte.
• Stöld eller förlust enbart av lös bilutrustning, ersätts inte.
• Skada på eller transport av det som förvaras eller transporteras med fordonet ersätts inte.
• Del av merkostnad, inkomstförlust eller olägenhet för att fordonet inte kan användas efter skada etc. ersätts inte.
• Skada som består av eller uppstår genom feltankning av bränsle liksom körning med otillräcklig mängd kylvätska,
oljor och liknande omfattas inte.
• Förlust av drivmedel, oljor och vätskor genom att en mindre mängd finns vid återlämnandet av bilen än när den
hyrdes ut omfattas inte.

SJÄLVRISK
Är den del av ersättningen som vi inte betalar. I vissa fall kan extra självrisk gälla enligt villkoren. Självrisk dras alltid av
sist från ersättningen, efter eventuell nedsättning om säkerhetsföreskrifter inte har följts. Självrisken
• anges i hyresavtalet.
• ska betalas av hyrestagaren för skada som inträffar under hyrestiden. SnappCar betalar dock självrisken för
hyrestagarens räkning och har sen rätt att återkräva den av hyrestagaren.

OMFATTNING
Försäkringen gäller inte för alla händelser eller konsekvenserna av dem, utan endast enligt vad som framkommer av
villkoren för de omfattningar som ingår i försäkringen.
Avsikten med försäkringen är att den, åtminstone slutligen och enligt dess villkor, ska ersätta skada istället för
försäkringstagaren vanliga egna försäkring för bilen. Vi åberopar inte dubbelförsäkring vid återkrav mot försäkringen.

Skador som bilen kan orsaka på annans egendom och personer
•

Bilansvar

Skada på och förlust av bilen
Fordonet och utrustning i eller på det om den är normal för fordon av samma slag och fabrikat som det försäkrade.
• Stöld
• Bedrägeri vid uthyrning
• Brand
• Glas
• Vagn (trafikolycka, annan yttre olyckshändelse, skadegörelse m.m.)
Skadevärderingsbeloppet är begränsat till fordonets marknadsvärde i Sverige omedelbart före skadan. Det gäller även
för del av fordonet och försäkrad utrustning. If bestämmer om skada ska regleras genom reparation, återköp eller
kontant.
• Dock högst 850 000 kr.
• För ljud-, bild- och kommunikationsutrustning dock högst 65 % av basbeloppet (29 575 år 2018).

Transport av bilen, föraren och passagerare samt
samt merkostnader för persontransporter vid skada,
annat driftstopp och personolycksfall etc.
•

Räddning

Övrigt om ägandet och förandet av bilen
•

Rättsskydd

If garanti
Om ersättning inte ska betalas för att hyrestagaren brutit mot hyres- eller försäkringsvillkoren eller om ersättningen ska
minskas för att denne inte följt säkerhetsföreskrifter så är hyrestagaren betalningsskyldig för detta. If övertar då
uthyrarens fordran på hyrestagaren från uthyraren genom att ändå betala full ersättning. If har därmed rätt att återkräva
beloppet av hyrestagaren.
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MER OM OMFATTNINGEN
Det som anges ovan i den kortfattade beskrivningen om försäkringen upprepas inte här. Mer information finns i villkoren
(if.se/villkorfordon – alla villkor – 8183).

Försäkringen gäller inte för
•
•
•

den del skadan som kan ersättas genom leverantörsgaranti o dylikt.
tävling eller vid träning för tävling, andra former av hastighetskörning och stuntliknande övningar med fordonet.
skada genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

Giltigheten vid krigsskador o dylikt är kraftigt begränsad.

Säkerhetsföreskrifter
Syftet med att följa dem är att förebygga och begränsa skador. De ska följas av hyrestagaren och alla andra som
använder fordonet med lov. Nedan gäller i allmänhet.
• Fabrikantens anvisningar om hur bilen, dess anordningar, utrustning och redskap ska användas, skötas och
repareras ska följas.
• Bilen får inte brukas mot gällande lagar eller förordningar, föraren måste t.ex. ha körkort och vara nykter.
• Lagar och myndigheters föreskrifter ska följas.
Se också omfattningarna längre ned. Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minskas eller helt utebli,
efter vilken betydelse det har haft för skadans uppkomst och omfattning.

BILANSVAR
Motsvarar trafikförsäkring. Gäller för förare, passagerare, andra personer och annan egendom än den försäkrade bilen.
Ersätter person- och egendomsskador som inträffat till följd av trafik med den försäkrade bilen enligt Trafikskadelagen.
Gäller inte - egendom som transporteras med bilen.
Den som har krav på trafikskadeersättning p.g.a. skada i följd av trafik med bilen har inte rätt att vända sig till If i
anledning av denna försäkring. Skadelidande bör därför vända sig till trafikförsäkringsgivaren för bilen eller
Trafikförsäkringsföreningen i förekommande fall, som i sin tur kan rikta återkrav mot denna försäkring.

STÖLD
Stöld, tillgrepp och försök till sådana brott.
Gäller inte - om någon som redan har tillgång till bilen använder det utan lov.
Föreskrift - fordonet ska ha godkänt stöldskydd.
- nyckeln till stöldskyddet får inte förvaras i fordonet eller omedelbar anslutning till det.
- har fordonet startspärr och nyckeln förkommer, ska motsvarande kod omedelbart avkodas i fordonets dator
Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen minskas med 20 %, dock högst 5 000 kr för uthyraren och högst
25 000 kr för hyrestagaren beroende på vem som har haft att följa föreskriften.

BEDRÄGERI VID UTHYRNING
Gäller om hyrestagaren ännu 30 dagar efter avtalad återlämning inte har återlämnat bilen till dig. I övrigt gäller samma
villkor som för Stöld beträffande de allmänna bestämmelserna, vad som är försäkrat och värderings- och
ersättningsregler.
Gäller inte - om du gett hyrestagaren tillgång till bilens registreringsbevis, t.ex. genom att det förvarats i bilen

BRAND
Brand, åskslag eller explosion.
Gäller inte - explosion i komponenter med eget tryck, t.ex. motor och däck.
- brandskada genom trafikolycka.
- trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av brand.
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GLAS
Genombruten, krossad eller spräckt vind- sido- eller bakruta.
Gäller inte - vid kollision, vältning och trafikolycka.

VAGN
Trafikolycka, annan yttre olyckshändelse och uppsåtlig skadegörelse av tredje man m.fl. skadehändelser, dock inte
feltankning eller interiörolycka.
Gäller inte - till den del skadan kan ersättas genom bilens vagnskadegaranti. Det innebär t.ex. att vi ändå kan
ersätta del av garantisjälvrisken om vår vagnsjälvrisk är lägre.
- slitage, rost, frätning, köld, väta eller fukt samt bristande underhåll.

RÄDDNING
Gäller vid skada eller annat driftstopp med fordonet och tillkopplad släpvagn samt olycksfall eller sjukdom som drabbat
föraren eller till denne nära anhörig passagerare. Bärgning av fordonet till närmaste verkstad. Hemresa för förare och
passagerare till hemort i norden samt hämtningsresa för förare. Nödvändiga resor med billigaste färdmedel.
Eftersom detta är en extra försäkring för fordonet måste hyrestagaren vara beredd att själv först lägga ut för de
kostnader som kan uppstå.
Gäller inte - merkostnad för transport av bagage och annat gods.
Belopp
- kostnad för hämtning högst motsvarande fordonets värde (om oreparerad; värdet efter skadan).

RÄTTSSKYDD - FORDONET
Ombuds- och rättegångskostnad för ägaren, brukaren och föraren vid tvist som rör ägandet eller förandet av fordonet.
Försäkringen innebär att vi ersätter vissa kostnader i samband med vissa tvister, inte att vi på något annat sätt
engagerar oss i tvisten. Kontakta alltid oss innan ni gör några åtaganden som rör en tvist.
Belopp

- högst 200 000 kr.

ÖVRIGT OM FÖRSÄKRINGEN
Försäkringsgivare är If Skadeförsäkring AB (publ), Huvudkontor: Barks väg 15, Solna. Postadress: 106 80 Stockholm.
Säte: Stockholm. Org.nr: 516401-8102.
Försäkringen förmedlas endast av FlexiDrive Sverige AB, filial till CarShare Ventures, Org. nr: 556839-4992,
Tegeluddsvägen 76, 2 tr, 115 28 Stockholm (benämns SnappCar).
Försäkringstagare är den som hyr ut fordonet enligt hyresavtalet.

VID SKADA
Kontakta i första hand SnappCar.
Telefon nr: 08-403 095 92 (+46 8 403 095 92)
support@snappcar.se
SnappCar tillhandahåller en skadeanmälningsblankett som kan användas.
Stöld, stöldförsök, misstänkt bedrägeri och skadegörelse ska polisanmälas utan dröjsmål.

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS
Är du inte nöjd kan du inom sex månader från Ifs beslut vända dig till Ifs Kundombudsman som utan kostnad prövar de
flesta klagomål. Läs mer i villkoren om vår kundombudsman och de andra möjligheter som finns för att få din sak prövad.

INFORMATION
Genom hyresavtalet och försäkringen ger du och hyresmannen både If och SnappCar rätt att utbyta relevant information
med varandra om försäkringen och om anmälda skador, dock inte om skadade personer.
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