Nyhetsbrev mai 2014 - Gjensidige

Privat

Side 1 av 3

Næringsliv

Om oss

03100

Kontakt oss

Logg
inn

Bilforsikringen din
gjelder ikke når du leier
Når du kjører leiebil, kan ikke bilforsikringen i
Gjensidige hjelpe deg hvis noe uforutsett
skjer. Kjøp alltid en forsikring som dekker
ansvaret du har som sjåfør.

Før du setter deg bak rattet
Forsikringer skiller mellom det du eier og det du leier.
Leier du bil eller motorisert sykkel i utlandet, bør du
alltid tegne egen forsikring på kjøretøyet. Sjekk også
at forsikringen dekker ansvaret du har som sjåfør.

Hva skal til for å sove godt?
Leiebilselskapene oppgir ofte priser uten forsikring.
Ulike selskaper og land opererer dessuten med ulike
vilkår. I et uoversiktlig marked kan det være
vanskelig å vite hvilke forsikringer man trenger. Det
er også lett å føle seg lurt hvis sluttregningen blir
mye høyere enn hva du ble forespeilet.
Gjensidige selger ikke denne typen forsikringer, så du
må kjøpe dem der du leier bilen. Vår anbefaling er at
du i hvert fall kjøper forsikringer som gir deg omtrent
samme dekning som på en nyere privatbil.

Hva dekker
reiseforsikringen?
En reiseforsikring vil hjelpe
deg og familien dersom dere
trenger behandling ved
sykehus etter en ulykke eller
opplever at bagasjen blir
stjålet fra leiebilen.
Vår reiseforsikring inkluderer
en heltids ulykkesforsikring.
Reiseforsikringen dekker ikke
skade på leiebil eller skade
du påfører andre med
leiebilen.

Du må ha ansvarsforsikring
Dette gjelder både forsikringen på bilen, på fører og
passasjerer og skader du kan bli ansvarlig for på
andre gjenstander og mennesker. Men du må
selvfølgelig selv vurdere hvor stor risiko du vil ta, også
når det gjelder størrelsen på egenandeler. Hva skal
til for at du skal sove godt om natten?
Ansvarsforsikring er ikke obligatorisk i alle land.

Hva vil du gjøre?

Dersom ikke en annen kan gjøres ansvarlig, kan
dette bety at du blir stående uten erstatning for
skaden ved en eventuell ulykke.

Les mer om reiseforsikring
Sjekk pris og kjøp
reiseforsikring med nettrabatt

Hos større utleiefirmaer vil ansvarsforsikringen, Third
Party Liability, være inkludert i leiesummen, men hos
mindre kjente, lokale selskaper er det alltid lurt å
sjekke dette nøye. Sørg for at du ikke kjører av gårde
uten ansvarsforsikring.

Ja til full kasko
I tillegg til ansvarsforsikring anbefaler vi sterkt at du
ikke legger ut på veien uten full kaskodekning.
Prinsippet er det samme som i Norge: Uten kasko
kan det bli dyrt å kollidere.

Hvis det smeller i
utlandet
1

Fyll ut skadeskjema på
stedet – pass på å få
motpartens signatur
dersom du mener uhellet
er korrekt beskrevet

2

Det norske skadeskjemaet
gjelder i alle land i Europa

3

Noter mest mulig
informasjon om
kjøretøyet som forårsaket
skaden (bilens
nasjonalitet,

Det er en egenandel ved kaskoskader, også når du
kjører leiebil i utlandet. Sjekk summen, den kan være
mye høyere enn du er vant til hjemme. Du kan som
regel kjøpe en tilleggsforsikring som reduserer eller
fjerner egenandelen.
En slik selvrisikoforsikring kalles CDW, Collision
Damage Waiver (evt. Collision Damage Insurance).
Ettersom egenandelen utgjør et begrenset beløp, kan
du selv vurdere om du ønsker CDW. Ofte er prisen for
CDW relativt høy sammenlignet med størrelsen på
den egenandelen CDW beskytter deg mot.
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registreringsnummer,
biltype, osv.)

Gjør mest mulig før avreise
Mange har opplevd stresset hos en bilutleier på en
flyplass eller andre steder. Det er som regel ikke mye
rom for å vurdere alle tilbudene om
ekstraforsikringer i det du skal få utlevert
bilnøkkelen. Derfor er det lurt å sette seg inn i alt
som angår forsikringer før du drar hjemmefra.

4

Ta bilder av situasjonen
og skadene på ditt og
motpartens kjøretøy

5

Skriv ned navn på
motpartens
forsikringsselskap og
avtalenummer

6

Skaff deg
kontaktinformasjon til
sjåføren som forårsaket
skaden – be om å få skrive
av navn fra et IDdokument (førerkort, pass
eller lignende)

7

Kontakt ditt norske
forsikringsselskap
umiddelbart.

8

Samarbeid alltid med det
lokale politiet og
myndighetene, men
signer aldri dokumenter
på et språk du ikke forstår

Da er det viktig at du får dokumentene på et språk
du forstår. Hvis du har spørsmål, er det også en
fordel at selskapet har kundeservice i Norge.

Leie bil i USA eller krysse landegrenser?
Skal du leie bil i USA, bør du sette deg ekstra godt inn
i forsikringssystemet. Det er ganske annerledes enn
her hjemme. Ofte er ikke forsikring inkludert i
leieprisen utleiere opererer med.
Reglene varierer mellom statene. Hvis du planlegger
å krysse grenser, må du forvisse deg om at
forsikringen du kjøper i én stat også gjelder i andre
stater. Slik er det også i Europa.
Med en norsk reise- og ulykkesforsikring i bunn, kan
du kjøpe en såkalt ALI (Additional Liability Insurance)
– eller SLI (Supplemental Liability Insurance). Dette
kan oversettes til «utvidet ansvarsforsikring» og gir
et høyere erstatningsbeløp dersom du blir ansvarlig
for en skade.
En LDW (Loss Damage Waiver) tilsvarer den
europeiske CDW som vi beskrev over.

Kjøp ulykkesforsikring
Dersom fører eller passasjerer blir varig uføre, vil ikke
forsikringen som følger med leiebilen nødvendigvis gi
like god erstatning som en norsk ulykkesforsikring.
De fleste land opererer med begrensede
erstatningssummer for skader man får i trafikken. I
Frankrike, Storbritannia og Be-Ne-Lux-landene er
det ikke tak på dette.
Du og dine bør ha en ordentlig ulykkesforsikring,
både på biltur i utlandet og ellers i hverdagen.
Har du ikke ulykkesforsikring, kan du sjekke om det
kan kjøpes gjennom utleieselskapet.

Dette bør du
vite om
bilferie i
utlandet

Vi i Gjensidige ønsker deg en god og trygg bilferie!

Var denne
artikkelen nyttig
for deg?
Gi oss din tilbakemelding

Nettsteder
Norge
Sverige
Danmark
Latvia
Estland
Litauen
Konsernsider
Sikkerhetsbutikken

Meld skade

Skriv

(+47 915)

03100

til oss

Språk

Sperr kort

Ring meg

Norsk
English
Personvern og sikkerhet
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