
Ansvar

Skada på bil

Stöld av bil

Vindruta Självrisk 5 000 kr Självrisk 5 000 kr

Däck Självrisk 7 500 kr

Olycksfall

Bagage & gods

Inlåst bilnyckel Självrisk 3 000 kr

Feltankning Självrisk 7 500 kr 

Assistans Självrisk 3 000 kr

Skada på interiör Självrisk 7 500 kr

Observera att vid varje skada debiteras en administrationsavgift på 500 kr inkl. moms.

Till uthyrningsstationspersonal:
Viktigtt! Använda korrekt wizard kod för respektive försäkringspaket.

CPP/CPA kod i 
Wizard YNNY YPNY+RSN MNYM MPYM+ RSN

Läs mer om försäkringarna på baksidan.

Minilease försäkringsöversikt

Pris / månad Ingår
1 350 kr
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Personskyddspaket 

1 200 kr

Bilskyddspaket Kompletta skyddspaket 

1 650 kr

•

•

• •

•



Villkor
När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller när fordonet körs av den registrerade föraren, som måste fyllt 19 år och haft sitt körkort i minst 1 år. För förare under 24 
år tillkommer alltid en självrisk på 2 500 kr vid trafikskada. Försäkringen gäller inte om de generella hyresvillkoren inte uppfylls. 

Var gäller försäkringen? 
Försäkringarna gäller vid körning i Sverige. Försäkringen gäller även utanför Sverige under förutsättning att Avis har gett ett skriftligt 
godkännande. Försäkringen gäller även för en extra förare, om tillvalet har gjorts. 

Vad täcker försäkringen?
Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkring är obligatorisk och omfattar ansvar vid skador på personer och egendom som fordonet kan orsakar.

Självriskeliminering (SCDW)
Självriskeliminering reducerar hyrestagarens kostnad vid skada på fordonet (vagn/trafikskada) så länge skadan inte uppkommit vid 
bedrägeri, stöld eller stöldförsök.

Stöldförsäkring (STP)
Stöldförsäkringen reducerar hyrestagarens ekonomiska ansvar vid stöld, stöldförsök eller inbrott.

Vindruteförsäkring (LI)
Självriskeliminering för skada på vindruta genom plötslig och oförutsedd händelse. Gäller så länge skadan inte uppkommit vid bedrägeri, 
stöld eller stöldförsök

Däckförsäkring (SCDW/SPAI)
Däckförsäkring täcker reparation eller utbyte av fordonsdäck i händelse av skada på däcket. Försäkringen omfattar personbilar och 
minibussar.

Olycksfallförsäkring (PAI)
Olycksfallförsäkring täcker förare och passagerare i händelse av invaliditet eller dödsfall till följd av en olycka som inträffar när personerna 
befinner sig i fordonet.

Ersättningsbelopp: Vid dödsfall:
Vid 100% invaliditet: 
Vid tandskada: 

100 000 SEK 
500 000 SEK
Enligt faktura

Bagage- och godsförsäkring (SPAI)
Bagage- och godsförsäkring täcker skada på eget 
och passagerarens bagage och gods förorsakad vid trafikolycka eller vid stöld från ett låst bagage-/lastrum.

Ersättningsbelopp: 10 000 SEK per händelse

Försäkringen täcker inte specialutrustning och värdesaker som ex. kamera, dator, videoutrustning, smycken, mobiltelefon, pälsar, 
antikviteter, konstsamlingar och kontanter. 

Försäkring för inlåst bilnyckel (RSN)
Försäkring för inlåst bilnyckel täcker kostnader för att öppna fordonet om nyckeln har blivit inlåst i bilen.

Feltankningsförsäkring (SPAI)
Feltankingsförsäkring täcker kostnaden för tömning och reparation till följd av tankning med fel bränsle, ej påfyllning igen. 

Utökad vägassistans (RSN)
Täcker kostnaden för assistans upp till 3 000 kr vid olycka utan vagnskada, punktering, feiltanket bränsle och låst bilnyckeln. Kostnad för 
skador eventuellt omfattas av SCDW försäkring.

Interiörförsäkring (PAI)
Interiörförsäkring täcker kostnaden för att reparera skador som orsakats av en plötslig och oförutsedd händelse inne i bilen. Försäkringen 
täcker inte skador som orsakats av rökning eller annan brandskada och skador orsakade av djur.

Försäkringsbolag
Försäkringsgivare av ovan nämnda tilläggsförsäkringar är Codan Forsikring NUF samt Avis Sweden Rent a Car AB och försäkringstagare är 
hyrestagaren. Codan Forsikring NUF och Avis Sweden Rent a Car AB tillhandahåller och levererar alla tilläggsförsäkringar. 

Codan Forsikring NUF
Organisationsnummer:991 502 491
Adress:Drammensveien 134, Bygg 5 
0275 Oslo, Norge 

Avis Sweden Rent a Car AB
Org.nummer: 556102-2822
Adress: Löfströms Allé 7
172 66 Sundbyberg, Sverige




