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Detta produktfaktablad ger en kortfattad beskrivning av försäkringen. Produktfaktabladet är inte en fullständig beskrivning av 
vad försäkringen täcker och inte täcker och tar inte hänsyn till eventuella individuella anpassningar. Produkten är levererad i 
samarbete med Bank Norwegian, en filial av Nordax Bank AB (publ). På Bank Norwegians hemsida, kan du alltid se villkoren för 
din försäkring.  

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen är en frivillig gruppförsäkring och kan enbart tecknas av kortinnehavare Bank Norwegian kreditkort och skyddar dig när du 
hyr bil för privat bruk och aktiveras när hyrbilskostnaderna till 100% betalas med kortet. Försäkringen gäller för kortinnehavaren, 
kortinnehavarens hushåll däribland barn under 21 år, som åker med i hyrbilen. 
 

 

Vad ingår i försäkringen? 
 
Grundskydd 
 Självriskskydd för hyrbil 
         - vid kaskoskada 
         - vid stöld 
 Olycksfall i hyrbil 
         - menersättning pga. olycksfall i hyrbil 
         - dödsfall pga. olycksfall i hyrbil 
 Sjukhuskompensation 
         - ekonomisk kompensation vid inläggning på 
           sjukhus  
 Nyckelförlust 
         - ersättning vid förlust eller stöld av 
           hyrbilsnyckel 
 Dokumentförlust 

            - ersättning för återanskaffning av tappade  
              eller stulna hyrbilsdokument  
 
 

Tillval 
Inga tillval finns tillgängliga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Vad ingår inte i försäkringen? 
 
 Ersättning för kostnader som kan ersättas av 
         annan part, eller ersättning enligt lag, författning
         konvention annan försäkring eller  
         motsvarande skydd eller skadestånd. 

 Ersättning för kostnader pga. konkurs,  
         myndighetsingripande, strejk, lockout eller  
         andra fackliga åtgärder.  

 Ersättning för skada som orsakats av att den 
         försäkrade, inte varit aktsam om sin egendom  
         och handhaft den på så sätt att förlust och  
         skada, så långt som möjligt, förhindrats. 
 Varje moment har undantag – läs villkoren för  
         fullständig information. 

 

 

 

Finns det några begräsningar av vad 
försäkringen täcker? 

! Hyrbilsavtalet får maximalt gälla i 31 dygn  

! Hyrbilstavtalet har slutits med ett företag 
vars huvudsakliga verksamhet består av 
uthyrning av fordon.  

! Hyrbilsavtalet ska ingås i kortinne-
havarens namn  

! Hyrbilen ska vara täckt av en 
kaskoförsäkring  

! Hyrbilsavtalet ska avse hyrbil för privat 
bruk 

! Självrisk på 500 kr gäller för 
självriskskyddet samt vid nyckel-och 
dokumentförlust 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gäller från 1 december 2022 



 

Var gäller försäkringen? 
 
 Försäkringen gäller i hela världen. 
 

 

 

Vilka är mina skyldigheter? 
 

• Om skada inträffar ska du kontakta oss omgående. 
• Du har skyldighet att tillhandahålla och lämna de upplysningar som är nödvändiga för att vi ska kunna besluta  
      om din skada kan ersättas.  
• Du har skyldighet att följa de säkerhetsföreskrifter, regler och aktsamhetskrav som beskrivs i villkoret. 

 

 

När och hur ska jag betala? 
    
   Kortinnehavare som tecknar försäkringen debiteras försäkringspremien på kreditkortsfakturan. Bank Norwegian överför   
   försäkringspremien till Moderna Försäkringar.  
 

 

 

När börjar och slutar försäkringen att gälla? 
 
   Försäkringen gäller från och med dagen efter att ansökan om försäkring mottagits och registrerats hos Bank Norwegian. 
   Dagen för ikraftträdandet framgår av försäkringsbrevet som du får från Bank Norwegian. Försäkringen gäller i ett (1) år  
   från begynnelsedagen och fram till det förnyelsesdatum som framgår av försäkringsbrevet.  
 
   Försäkringen förlängs därefter automatiskt i ytterligare ett (1) år om försäkringen, eller om kreditkortsavtalet med  
   Bank Norwegian inte sagts upp till försäkringsperiodens utgång. Försäkringen upphör också, ifall gruppavtalet sägs upp 
   mellan Bank Norwegian och Moderna Försäkringar.  
 

 

 

Hur kan jag säga upp avtalet? 
 
   Du har rätt till fjorton (14) dagars ångerrätt från det att du har mottagit försäkringshandlingarna från Bank Norwegian 
   efter köp. Försäkringen kan under denna period sägas upp kostnadsfritt genom att kontakta Bank Norwegians 
   kundtjänst.  
 
   Du har också rätt att säga upp denna försäkring när som helst och meddelande om uppsägning ska lämnas skriftligt 
   till Bank Norwegian. Om du inte anger ett särskilt datum för när uppsägningen ska gälla för, upphör försäkringen att  
   gälla tidigast den dag då det skriftliga meddelandet om uppsägning ges eller skickas till Bank Norwegian.  
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