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Dette produktark indeholder ikke alle oplysninger om GoMore privat biludlejningsforsikring. I tilfælde af skader er det de fulde forsikringsbetingelser og
forsikringsaftalen (policen), der er gældende. Du finder betingelserne for de nyeste GoMore privat biludlejningsforsikring på www.gomore.dk.
Hvilken form for forsikring er der tale om?
Med en GoMore privat biludlejningsforsikring er udlejer sikret økonomisk tryghed, når bilen udlejes via www.gomore.dk. Forsikringen dækker både
ansvar for skade ved bilens brug som køretøj, skade på bilen inkl. fastmonteret udstyr samt ved tyveri, røveri og bortkomst. Derudover dækker
forsikringen vejhjælp i Danmark og ved kørsel i udlandet. Der kan tilvælges reduceret selvrisiko, ekstra fører samt kørsel i udlandet.

Hvad dækker den?

Hvad dækker den ikke?

Sum
Bilen er forsikret til handelsværdi, dvs. hvad det vil
koste at genanskaffe en bil af tilsvarende mærke,
alder, model, årgang og stand.

Denne liste viser eksempler på ting, der ikke er
omfattet af GoMore privat biludlejningsforsikring.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke er
udtømmende. Det fulde overblik finder du i
betingelserne.

Dækninger
Forsikringen indeholder følgende dækninger:
Obligatorisk grunddækning
Ansvar
Kasko inkl. fastmonteret ekstraudstyr og
tilbehør
Tyveri, røveri og bortkomst
Tryg Vejhjælp i Danmark
Udover grunddækning er der følgende
tilvalgsdækninger:
Udlandskørsel – Tryg Vejhjælp dækker i Europa
og i de lande uden for Europa, der er tilknyttet
’Grønt kort ordningen’
Ekstra fører
Reduceret selvrisiko

Mobiltelefoner, mobile navigationsanlæg,
andet mobilt elektronisk udstyr
Brændstof og øvrige væsker
Skade på tilkoblet køretøj eller
påhængsredskab

Er der nogen begrænsninger af dækningen?
Denne liste viser eksempler på skader, der ikke er
dækket af GoMore privat biludlejningsforsikring.
Du skal være opmærksom på, at listen ikke
er udtømmende. Det fulde overblik får du i
betingelserne.
Skade på bilen
- hvis bilens fører er påvirket af alkohol,
narkotika o.l.
- sket som følge af kørsel uden eller med
utilstrækkelig mængde vand eller olie
- forvoldt ved fortsæt eller grov uagtsomhed
- hvis bilen er uforsvarlig eller ulovlig at
benytte på grund af ændringer, fejl eller
mangler
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Hvor er jeg dækket?
Forsikringen gælder i Danmark samt i Europa og i de lande uden for Europa, der er tilsluttet ”Grønt kort ordningen”.
Det grønne kort er dokumentation for, at der foreligger lovpligtig ansvarsforsikring for ejer/bruger under kørsel i
udlandet.
Forsikringen gælder uden for Danmark, hvis der er tilkøbt dækning for udlandskørsel, og det fremgår af lejeaftalen.

Hvilke forpligtelser har jeg?
Når der sker en skade
- Enhver skade skal hurtigst muligt og senest 24 timer efter lejemålets afslutning anmeldes. Skaden anmeldes via
GoMore’s app eller ved at kontakte GoMore.
- Bortkomst skal anmeldes til Tryg og politiet senest 8 dage efter fristen for udløbet af den aftalte og bookede
lejeperiode.
- Lejer og udlejer må ikke indgå aftale om ansvar og/eller erstatning, før det er godkendt af Tryg.
- Tyveri, forsøg på tyveri, røveri, bedrageri, bortkomst eller hærværk skal straks anmeldes til politiet.
- Tryg skal kontaktes, inden bilen kommer på værksted, medmindre særlige forhold gør øjeblikkelig bugsering eller
nødreparation nødvendig. Tryg forbeholder sig ret til at anvise reparatør og leverandør af reservedele.
Ved ændringer
Ved tilføjelse af ekstra fører, efter lejeaftalens indgåelse, skal ekstra førers kørekortsnummer endvidere kunne
dokumenteres.

Hvornår og hvordan betaler jeg?
Der er tale om korttidsforsikring, hvor forsikringens grunddækning indgår som en obligatorisk og integreret del af
betalingen, når der udlejes/lejes en bil via www.gomore.dk.

Hvornår går dækningen fra og til?
Forsikringen er en korttidsforsikring, der gælder i det aftalte tidsrum, hvor bilen udlejes via www.gomore.dk.

Hvordan opsiger jeg aftalen?

FAK 51000 (08.18)

Forsikringen ophører uden opsigelse, når den har været i kraft i den aftalte periode.
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