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MER-FÖRSÄKRING

MER-försäkring
– En trygghet för dig som
snabbt måste ha hyrbil
Gäller från 2018-01-01

Det gäller till exempel:
• Om den går sönder.
• Om den blir stulen.
• Om du krockar med ett djur.
• Vid skadegörelse.
Vid sådana händelser betalar MER-försäkringen 75 procent av vad
det kostar att ha en hyrbil och du får behålla hyrbilen under rimlig
reparationstid, men inte mer än 60 dagar. Tänk på att försäkringen inte
gäller när bilen är inlämnad för underhålls-service, reklamationsarbete
eller liknande. Du betalar själv 25 procent av hyrbilskostnaden och
står också för kostnaderna för självriskeliminering och andra extra
kostnader som kan finnas i hyreskontraktet.
Gäller hemma och utomlands
Försäkringen gäller i Sverige, men även på resa i de flesta andra
europeiska länder. MER-försäkringen är alltså en extra trygghet för dig
även när du bilar utomlands. Om något händer med din bil när du är
utomlands, ringer du SOS International i Köpenhamn,
telefon +46 8 670 40 00.
Välj mellan kontanter och hyrbil
Behöver du inte en hyrbil kan du istället välja kontant ersättning. Då
får du 100 kronor per dag som du till exempel kan använda på busseller taxiresor. Du kan också välja att växla mellan kontant ersättning
och hyrbil. Exempelvis kan du ta ut kontant ersättning i fem dagar och
sedan hyra en bil över en helg.

Ingen självrisk vid krock med till exempel älg eller rådjur
Om du krockat med ett djur eller om någon vandaliserat bilen,
betalar MER-försäkringen skadorna. Självrisken vid skadegörelse
är i dessa fall 1 000 kronor. Kolliderar du med djur betalar du ingen
självrisk alls. Sådana här skador betalas i och för sig också om du har
en helförsäkring eller har en vagnskadegaranti, men i båda fallen är
självrisken högre och du har heller ingen rätt till hyrbil.
Billig trygghet
I förhållande till den extra trygghet du får som bilägare är det billigt
att ha en MER-försäkring. Precis som i den vanliga bilförsäkringen
bestäms priset av hur mycket du kör och av var du bor i landet. Ett
krav för att få köpa MER-försäkringen är att du har en personbil eller
lätt lastbil som är minst halvförsäkrad hos oss och att bilen inte är
äldre än 15 år.
Vad kostar försäkringen?
Vill du veta vad din försäkring kostar, kontakta oss eller besök oss på
vår webbplats lansforsakringar.se/skaraborg.
Förnyelse
Försäkringen förnyas automatiskt om den inte sagts upp vid
försäkringstidens slut och det inte framgår av avtalet, eller andra
omständigheter, att den inte ska förnyas.
Det finns mer information
I den här informationen har vi gett en översiktlig bild av omfattning
och innehåll i MER-försäkringen. Fullständiga villkor kan du få genom
att kontakta oss eller på vår webbplats lansforsakringar.se/skaraborg .
Vid en skadereglering är det alltid de fullständiga villkoren som
gäller. Kontakta oss om något är oklart eller om du har frågor. Du kan
också ringa Konsumenternas försäkringsbyrå som ger upplysningar i
försäkringsfrågor. Telefonnumret dit är 08-22 58 00,
www.konsumenternasforsakringsbyra.se.
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MER-försäkringen köper du som ett tillägg
till din bilförsäkring och med den får du råd
att hyra bil om något plötsligt händer med
din egen bil så att den inte går att köra.

