Försäkringsvillkor

FÖRSÄKRING HYRD UTRUSTNING
Villkor gällande från 1 juli 2019
Försäkringsgivare
Europæiske Rejseforsikring A/S, CVR-nr 62 94 05 14, genom
Europeiska ERV Filial, organisationsnummer 516410-9208,
nedan kallad Europeiska ERV. (Besöksadress: Löfströms Allé
6A). Telefon:0770-45 69 00, e-post: info@erv.se. Tillsynsmyndighet är danska Finanstilsynet.

1. Vem kan teckna försäkringen?
Försäkringen kan tecknas av person som hyr utrustning av
uthyraren.
Försäkringstagare är den person som står angiven på hyresavtalet.

2. Vad är försäkrat?
Försäkringen gäller för hyrd utrustning såsom skidor, snowboard, cykel, kajak, tält (objekt).

3. När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller under hyrestiden, enligt hyresavtalet.

4. Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen ersätter skada på försäkrat objekt som uppstår
genom plötslig och oförutsedd händelse. Med skada menas
även stöld eller förlust. Ersättning lämnas för reparationskostnaden eller med nytt eller likvärdigt objekt.
4.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för








stöld av objekt som nattetid förvaras utomhus i bil, i
takbox, på räcke eller i annat olåst förvaringsutrymme.
Som nattetid räknas tiden mellan 00.00 och 06.00. Cykel
måste dessutom vara låst med godkänt cykellås när den
lämnas obevakad.
skada som inträffar vid skidåkning i avstängda eller opistade nedfarter eller motsvarande olämpliga eller ej
märkta leder för t ex. cykling eller paddling.
förskingring, bedrägeri eller olovligt förfogande.
skada som kan ersättas genom garanti eller har ersatts
genom annan försäkring.
skada som orsakats genom grov vårdslöshet eller uppsåt.

5. Självrisk
För person som inte fyllt 18 år (ungdom) är självrisken 300 SEK.
För vuxen (18 år och uppåt) är självrisken 700 SEK.

6. Åtgärder vid skada
Drabbas du av skada på hyrt objekt ska du så snart som möjligt anmäla detta genom att fylla i en skadeanmälan. Bifoga
kopia av hyresavtalet. Vid stöld ska du också göra polisanmälan som ska bifogas.

7. Allmänt undantag
Försäkringsskydd, skyldigheten att betala skadeersättning eller tillhandahållande av en förmån eller tjänst ska beviljas
endast i den mån och så länge det inte står i strid med ekonomiska, handels- eller finansiella sanktioner eller embargon
beslutade av Europeiska unionen eller Sverige som är direkt
tillämpliga på avtalets parter.
Detta skall också gälla för ekonomiska, handels- eller finansiella sanktioner eller embargon som antagits av USA i den mån

de inte är i strid med europeiska eller svenska lagbestämmelser.

8. Tillämplig lag och behörig domstol
För försäkringsvillkoret ska svensk lag gälla. Tvist angående
detta försäkringsvillkor ska prövas av svensk domstol.
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (FAL) 2005:104.

9. Behandling och utlämnande av personuppgifter
Europeiska ERV värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål
som anges när du lämnar dina personuppgifter till oss.
Dina personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot
dig som kund. Europeiska ERV ger bara vidare personuppgifter till tredje part om vi har ditt samtycke till sådant vidaregivande eller om lagen kräver det. Alla kunder som ingått ett
avtal med Europeiska ERV kan begära att få ett kostnadsfritt
registerutdrag över den information vi har sparade om dig
som kund. Du kan alltid kontakta oss för att ändra dina uppgifter om du t.ex. inte längre önskar att motta nyhetsinformation.
Du har rätt att genom skriftlig begäran få de personuppgifter
som är lagrade hos Europeiska ERV raderade. Vi kan dock inte
radera sådana personuppgifter som vi är ålagda att behålla
enligt lag. Skulle vi ha sådan information som vi är ålagda att
behålla enligt lag, kommer vi upplysa dig om varför vi inte kan
radera denna information.
Din begäran kan du skicka till: Europeiska ERV, Dataskyddsombudet, Box 1, 172 13 Sundbyberg.
Rättelse av personnummer kan skickas till samma adress som
ovan.
Vid en skada får Europeiska ERV vid behov lämna ut uppgifter
som har lämnats av dig som försäkrad till Europeiska ERVs
servicekontor och samarbetspartner.

10. Garantifonden
Europeiska ERV är en filial till det danska försäkringbolaget
Europæiske ERV. Danska försäkringsbolag omfattas av den
danska Garantifonden som skyddar kunder om ett försäkringsbolag skulle gå i konkurs. Garantifonden betalar endast
ut ersättning till personer som är permanent bosatta i Danmark. Som kund hos Europeiska ERV har du dock samma
skydd som alla andra kunder har hos försäkringsbolag på den
svenska marknaden.

RÅDGIVNING OCH OMPRÖVNING UTANFÖR
EUROPEISKA ERV
Allmänna Reklamationsnämnden
Nämnden prövar klagomål från privatpersoner, även rörande
försäkringsfrågor.
Prövningen är kostnadsfri.
Adress: Box 174, 101 23 STOCKHOLM, Telefon: 08-508 860 00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Byrån drivs gemensamt av försäkringsbolagen, Finansinspektionen och Konsumentverket. Byrån har till uppgift att
gratis ge råd och hjälp i olika försäkringsärenden åt privatpersoner (konsumenter) samt till vissa näringsidkare.
Adress: Box 24215 (Karlavägen 108), 104 51 STOCKHOLM
Telefon: 0200-22 58 00.
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