Car Sharing by NEVS – Försäkring vid bildelning
För Car Sharing by NEVS bildelning gäller det här villkoret i första hand och i
övrigt Länsförsäkringars allmänna motorförsäkringsvillkor för personbil och lätt
lastbil.
Villkor
De här är försäkrade
Försäkringen gäller för privatägd personbil och lätt lastbil (nedan benämnt bilen)
som är registrerade för privatpersontransporter i hyresavtal genom Car Sharing
by NEVS.








Personbil och Lätt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg som är
registrerad för uthyrning i Car Sharing by NEVS.
Bilen ska vara svenskregistrerad och inte belagd med körförbud eller
avställd i Vägtrafikregistret.
Fordonet får inte vara registrerat för yrkesmässig användning som Taxi,
Budbil eller yrekesmässig godsbefordran.
Bilen får inte vara registrerad som ett uthyrningsfordon.
Bilens marknadsvärde får högst vara 750 000 kronor.
Bilen ska vara helförsäkrad där både trafikförsäkring och
vagnskadeförsäkring ingår.
Normal utrustning, lös eller fastmonterad, i fordonet och som hör till
fordonet.

Här gäller din försäkring
Ditt försäkringsskydd för Car Sharing by NEVS gäller i Sverige.
Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för
 Dig som registrerad ägare av bilen i Vägtrafikregistret och huvudsaklig
brukare av bilen.
 Hyrestagaren som har en bokning via Car Sharing by NEVS.
Försäkringen gäller inte
 Om bilens registreringsbevis del 2 förvaras i bilen.
 När uthyraren av bilen brukar bilen under avtalad uthyrningsperiod.
Krav på hyrestagaren
 Hyrestagaren ska ha ett giltigt svenskt körkort under hyrestiden.
 Personuppgifter för hyrestagaren i avtalet med Car Sharing by NEVS
överensstämmer med dem på körkortet.
 Dongeln från Car Sharing by NEVS får inte kopplas ur OBDII-uttaget under
hyresperioden.
När gäller försäkringen
Försäkringen är en korttidsförsäkring och gäller under den hyrestid som anges i
hyresavtalet via Car Sharing by NEVS – dock längst i 30 dagar sammanhängande.
Hämtas bilen senare inom hyrestiden börjar försäkringen först vid den
tidpunkten.

Försäkringen upphör att gälla:
 Vid tidpunkten då hyresavtalet upphör
 Om bilen lämnas tillbaka till ägaren före hyresperiodens slut
 Under tiden bilen är överlämnad till annan part, till exempel verkstad eller
biltvätt på grund av reparation eller service
 Om bilen totalskadas under hyresperioden
Försäkringen gäller för
– Vagnskadeförsäkring
– Brandförsäkring
– Glasförsäkring. Om du väljer att reparera stenskott istället för att byta rutan tas
ingen självrisk ut.
– Stöldförsäkring
– Allrisk
– Assistans- och räddningsförsäkring
– Bedrägeriförsäkring vid uthyrning
Om hyrestagaren inte har återlämnat bilen till ägaren inom 30 dagar efter
avtalad återlämningstid till ägaren gäller samma villkor som för stöld enligt
försäkringsvillkoret Motorfordon (MF).
Försäkringen gäller inte för
– Elektronik och maskinskada
– Rättsskydd
– Kris
Detta anmäls till bilens ordinarie försäkring.
Självrisk
Om inget annat anges är självirsken 2 500 kronor vid varje skada. Självrisken
betalas av hyrestagaren.
Vid en skada i följd av trafik som regleras i bilens ordinarie trafikförsäkring
betalas trafiksjälvrisken av Car Sharing by NEVS bildelningsförsäkring.
Övrigt om försäkringen
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Älvsborg, Box 1107, 462 28 Vänersborg.
Säte: Vänersborg Organisationsnummer: 562500-4337.
Vid skada
Anmäl skadan
Via hemsidan: www.lansforsakringar.se/alvsborg/privat/forsakring/skadeanmalan/
Via telefon: 0521-273330
Via mejl: skadanevs@lansforsakringar.se
För övriga frågor
Kundsupport: samtliga frågor inklusive försäkringsfrågor Car Sharing by NEVS.
Tfn: 0520-854 32.

