DIN SNABBGUIDE TILL FÖRSÄKRINGAR NÄR DU
SKA HYRA BIL
Försäkringen för en hyrbil fungerar annorlunda än den du har på din egen bil.
På de flesta platserna i världen behöver varje hyrbil ha ett baspaket med tre
olika slags skydd, men hur du kan skaffa dem varierar. Ta reda på mer genom
att läsa vår snabbguide.
Alla hyrbilar behöver ha tre grundläggande typer av skydd: skadeskydd, stöldskydd
och tredjepartsskydd (de enda länderna detta inte gäller i är Chile och Mexiko där
skade- och stöldskydd inte krävs).
Om du hyr bil i Europa kommer sannolikt alla dessa skydd att vara inkluderade i
priset när du bokar en hyrbil.
Nedan kan du se allt du behöver veta om skade-, stöld- och tredjepartsskydd:

Trafik- och vagnskadereducering (Collision Damage Waiver
(CDW))
Trafik- och vagnskadereducering (som heter Collision Damage Waiver, eller CDW,
på engelska) skyddar dig om bilens kaross blir skadad. Du kommer att vara ansvarig
för ett maxbelopp som kallas en "självrisk" ("excess" på engelska, i USA kallas det
"deductible").
Dock täcker trafik- och vagnskadereduceringen inte alla delar på bilen. Den täcker
bilens kaross, vilket innebär att du behöver betala hela kostnaden för att reparera
skador som uppstår på t.ex. fönstren, däcken eller interiören (förutom om du har ett
extraskydd).
Skydden på hyrbilen fungerar bara om du förhåller dig till reglerna i hyreskontraktet,
som du skriver under när du hämtar bilen. Trafik- och vagnskadereduceringen
skyddar dig inte om karossen blir skadad till följd av att du t.ex. har parkerat fel, kört
för fort eller kört onykter. I sådana tillfällen är du ansvarig för hela kostnaden.
Ibland kan du bli erbjuden en produkt som heter "Loss Damage Waiver". Detta är en
kombination av trafik- och vagnskadereducering och stöldskydd.
Uppmärksamma att detta inte tekniskt sett är en försäkring, det är ett skydd, som
innebär att uthyrningsbolaget avstår från sin rätt att kräva att du betalar för skadan.
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Stöldskydd (Theft Protection)
Stöldskydd (heter Theft Protection, eller TP, på engelska) innebär att du inte behöver
betala för en ny bil om hyrbilen blir stulen. Det täcker även för skador som uppstår på
bilen om någon försöker stjäla den.
Som med trafik- och vagnskadereduceringen är stöldskyddets självrisk maxbeloppet
du behöver betala.
Igen är detta skydd bara giltigt om du förhåller dig till hyreskontraktets regler. Om
någon t.ex. tar bilen om du lämnar nycklarna i den, eller om den blir stulen från ett
land du inte var försäkrad att köra i, är du inte täckt av stöldskyddet och är ansvarig
för hela beloppet.

Tredjepartsansvar (Third-Party Liability)
Detta skyddar dig om du skadar någon eller någonting med din hyrbil. Det täcker inte
hyrbilen, eller någon eller någonting i den.
Tredjepartsansvaret gäller endast om du förhåller dig till reglerna i hyreskontraktet.
Om du t.ex. skadar någons egendom när du kör på en oasfalterad väg täcks du inte
av tredjepartsansvaret och kommer att behöva betala ägaren för skadan.

Kan man använda kreditkortsförsäkring för att skydda
hyrbilen?
Många kreditkortsföretag erbjuder försäkring för hyrbilar, men om du vill använda det
är det bäst att dubbelkolla om ditt kort inkluderar detta innan du reser.
Om du har försäkring på ditt kort behöver du ta med dig ett brev från ditt
kreditkortsföretag som beskriver vilket hyrbilsskydd du har, och länderna det är giltigt
i. Om du kan använda ditt korts skydd kan du spara pengar genom att hyra en bil
som inte kommer med det skyddet.
Om du inte är säker på att ditt kreditkorts försäkring är giltigt för din hyra är det bäst
att kontrollera detta med uthyrningsbolaget innan hyran.
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Hur mycket kostar trafik- och vagnskadereducering och
stöldskydd på kontoret?
Tredjepartsansvar är inkluderat i alla hyror. Om du bor och hyr i Europa är även
trafik- och vagnskadereducering och stöldskydd inkluderat.
Om du behöver köpa trafik- och vagnskadereducering och stöldskydd från
uthyrningsbolaget när du hämtar bilen kommer det att att kosta mellan 170 och 700
kronor per dag. Vad beloppet ligger på beror på uthyrningsbolaget, hyrans längd och
typen av bil du väljer.

Vilka extraförsäkringar eller skydd kan man köpa på
kontoret?
När du hämtar din hyrbil kan det hända att personalen erbjuder dig extraskydd eller
försäkringar. Dessa täcker vanligtvis sådant som inte inkluderas i baspaketet
(fönster, däck, motor etc.), eller kan sänka självrisken (beloppet du behöver betala
om någonting går fel). Dessa skydd är valfria, så du väljer själv om du vill köpa till
dem.
För att se vad som redan är inkluderat in din bokning är det en bra idé att kolla
hyresvillkoren när du bokar bilen.

Vilka slags skydd erbjuds på hyreskontoret?
Uthyrningsbolaget kommer att erbjuda sitt eget skydd på kontoret, ofta som del av ett
"paket". Nedan kan du se de vanligaste typerna av skydd som erbjuds.

Super Collision Damage Waiver (SCDW)
Detta täcker vanligtvis delar av bilen som inte täcks av baspaketet, och sänker din
självrisk. Om bilen erbjuds "utan självrisk" behöver du inte betala någonting om saker
som blir täckta av skyddet blir skadade.

Personal Accident Insurance (PAI)
Detta hjälper dig att betala sjukhusräkningar om du eller passagerare i hyrbilen blir
skadade. Denna försäkring är vanlig om du hyr i USA eller Kanada.

Uninsured Motorist Protection (UMP)
Om du är involverad i en olycka med en förare som inte har rätt försäkring hjälper det
dig att betala för skador eller personskador. Detta skydd är vanligt för hyror i USA
och Kanada.
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Supplemental Liability Insurance (SLI)
Detta ökar maxbeloppet ditt tredjepartsansvar kommer att betala ut och erbjuds
vanligtvis för hyror i USA och Kanada.
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