5. Självrisk

Maxsjälvrisken är 700 SEK och självrisken framgår av hyresavtalet.

Personuppgiftslagen (1998:204) (PuL)

De personuppgifter som uthyraren inhämtar om dig i samband
med tecknandet av vår försäkring och i samband med vår skadereglering är nödvändiga för att vi ska kunna administrera försäkringen samt fullgöra våra avtalsförpliktelser och i övrigt tillgodose
dina önskemål som kund. Uppgifterna kan också användas för att
utvärdera och fatta beslut om innehåll och utformning av försäkringar och marknadsanalyser.
Personuppgifterna kan för nämnda ändamål komma att utlämnas
till bolag som uthyraren samarbetar med. Uppgifterna kan också
komma att användas för att skicka dig information om våra och
våra samarbetspartners tjänster i övrigt.
Vi har även viss upplysningsskyldighet gentemot myndigheter.
Det innebär att vi måste lämna ut de uppgifter som myndigheter
begär att få ta del av. Även du har rätt att skriftligen och kostnadsfritt (en gång om året) begära information från oss om vilka
uppgifter vi har om dig och hur dessa används. Du kan även skriftligen anmäla till uthyraren om du inte vill att dina personuppgifter
ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring.
Kontakta din uthyrare för kontaktuppgifter till personuppgiftsombudet. Begäran om rättelse av personuppgifter kan göras till
samma adress.

Vad kan hända och vad ersätts
Trasig snowboard
Per och Johanna var på sin efterlängtade skidsemester. Per ville
prova att åka snowboard så han hyrde en i skidboden. Solen sken
och de njöt i fulla drag av sina åk i backen. Under det femte åket
var oturen framme. Per råkade köra på en sten så snowboarden
gick sönder.

100% skidåkning
Teckna en försäkring och skydda din hyrda utrustning.

Utrustningsförsäkringen ersatte
Eftersom Per hade tecknat en utrustningsförsäkring kunde han
direkt gå till skidboden och hämta ut en ny snowboard. På en
nolltid var han ute i backen igen.
Stulen utrustning
När familjen Karlsson hade avslutat dagens åk, låste de in sin utrustning i förrådet utanför fjällstugan. När de morgon efter skulle
bege sig ut i backen upptäcker de att någon brutit sig in i förrådet
under natten och stulit både skidor, stavar och snowboard.
Utrustningsförsäkringen ersatte
Vilken tur att de hade tecknat en försäkring för sin hyrda utrustning. De gick ner till skidboden direkt och hämtade ut en ny utrustning till hela familjen och sen var det bara att bege sig ut i backen.
Alla var så nöjda och glada.

Tre tips i backen
1. Bär alltid hjälm och kolla passformen om ni åker med barn –
kanske behöver den hjälm som passade förra säsongen bytas ut.
2. Visa hänsyn – Anpassa farten efter terräng, väderlek och din
egen förmåga.
3. Stanna bara där du syns och undvik att stå stilla efter backkrön
– ta dig upp snabbt om du faller på ett sådant ställe.

Gäller fr.o.m. 1 december 2015

Vi ersätter din hyrda utrustning om
oturen är framme

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR SKIDUTHYRNINGSFÖRSÄKRING

Om din skid- eller snowboardutrustning blir stulen eller
går sönder så ersätter vi den omgående. På så sätt kan
du alltid vara säker på att få mesta möjliga tid i skidbacken!

Detta är information som Europeiska ERV enligt lag ska lämna innan köp. Det är viktigt att du läser den. I förköpsinformationen finns
viktiga begränsningar och undantag angivna gällande ditt försäkringsskydd. Förköpsinformationen är endast en kortfattad översikt
av försäkringen och utgör inte de fullständiga försäkringsvillkoren.
Om du vill ha de fullständiga villkoren eller har frågor, kontakta din
skiduthyrare.

Du får en ny likvärdig utrustning om;
•
•

din hyrda utrustning går sönder
din hyrda utrustning blir stulen

Vad ska du göra om något händer
•

•

Om utrustningen gått sönder
• Ta med ditt hyresavtal, gå till din skidbod/butik så hjälper
de dig.
Om utrustningen blivit stulen
• Gör en polisanmälan. Ta med ditt hyresavtal, gå till
din skidbod/butik så hjälper de dig.

Vad kostar det?
Prata med personalen på din skidbod/butik för att få reda
på hur billigt det är att försäkra din hyrda utrustning.

Gällande från 1 december 2015.

Hyrd egendom kan ingå i hemförsäkringen. Kontakta ditt hemförsäkringsbolag för information om hur just din hemförsäkring gäller.
Du kan också få råd och hjälp hos Konsumentverket, de kommunala
konsumentvägledarna eller Konsumenternas försäkringsbyrå.
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Adress: Box 24215 (Karlavägen 108)
104 51 STOCKHOLM
Telefon: 0200-22 58 00
Kommunala konsumentvägledarna
Sök konsumentvägledarna i den kommun som du tillhör.
Konsumentverket
Adress: Box 48 (Tage Erlandergatan 8A)
651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
Hallå konsument
Webbaserad konsumentupplysning www.hallakonsument.se
Viktiga begränsningar och undantag gällande ditt skydd är särskilt
markerade.

Försäkringsgivare

Försäkringsgivare för denna försäkring är ERV Försäkringsaktiebolag (publ). Box 1, SE-172 13 Sundbyberg (Besöksadress: Löfströms Allé 6 A)Telefon: 0770-45 69 00, e-post: info@erv.se.
Organisations nr: 502005-5447, Styrelsens säte: Sundbyberg.
ERV står under Finansinspektionens tillsyn.

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 och snowboard
(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 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.
•
skada som inträffar vid åkning i avstängda eller opistade
nedfarter.
•
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.

