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Trygg-Hansa Försäkring filial 
106 26 Stockholm Bolagsverket organisationsnummer 516404-4405 
VAT SE 663000-077301 Bankgiro 5097-1282 Plusgiro 495 94 02-7 
Försäkringsgivare Codan Forsikring A/S Säte Frederiksberg Erhvervsstyrelsen CVR 10529638 
Trygg-Hansa ingår i den skandinaviska försäkringsgruppen Codan Trygg-Hansa

Förköpsinformation:
Självriskreducering för hyrbil
för Scandic Friends Mastercard

Detta är en kortfattad information om vad försäkringen 
Självriskreducering för hyrbil ersätter och inte ersätter. För mer 
information, se det fullständiga försäkringsvillkoret.

För vem gäller försäkringen?
Försäkringen gäller för dig som är kortinnehavare av ett Scandic 
Friends Mastercard, är stadigvarande bosatt i Norden och är 
inskriven i svensk försäkringskassa eller motsvarande system i de 
nordiska länderna.

Var gäller Självriskreduceringen?
Självriskreduceringen gäller i det landet där du hyr hyrbilen och i 
Sverige. 

När gäller försäkringen?
Försäkringen gäller när du som privatperson hyr en personbil och 
följande villkor är uppfyllda:
• Du betalar hela kostnaden för hyrbilen med kortet
• Du hyr bilen hos ett offentligt registrerat biluthyrnings-

företag
• Hyrbilen har en bilförsäkring.

Försäkringsperiod
Försäkringen gäller de 21 första dagarna av hyresperioden. 

Vad ersätter försäkringen?
Försäkringen reducerar din självrisk vid bilhyra med upp till 20 000 
kronor per anspråk, och högst 40 000 kronor per år för skador som 
orsakas av trafik-, brand-, stöld- eller vagnskada.

Försäkringen ersätter högst två skador per kortinnehavare per år.

Vad gäller försäkring inte för?
Försäkringen gäller inte för skador 
• på en hyrbil som är äldre än 20 år, eller för en bilmodell som 

inte har sålts sen 10 år tillbaka
• på en bil som inte är registrerad som hyrbil.

Försäkringen omfattar inte extrautrustning till hyrbilen, och ger 
inte ersättning för trasiga glasrutor.

Begränsningar i särskilda fall
Försäkringen gäller inte för krigsskador, terrorhandling, 
atomskador eller Force Majeure.

Självrisk
Självrisken per anspråk är 250 kronor.

Mer information
Om du vill veta mer om försäkringen är du välkommen att 
ringa direkt till Trygg-Hansa.  Kundservice och skadeanmälan 
075-243 31 00.

Försäkringsgivare, tillämplig lag och tillsynsmyndighet
Försäkringsgivare för denna försäkring är Codan Forsikring A/S 
genom Trygg-Hansa Försäkring filial. Svensk lag tillämpas på 
ditt avtal med oss. Danska Finanstilsynet är tillsynsmyndighet. 
Som försäkringsdistributör i Sverige står vi även under 
svenska Finansinspektionens tillsyn. Tillsynsmyndighet 
för vår marknadsföring är Konsumentverket.  Du hittar 
tillsynsmyndigheternas kontaktuppgifter på trygghansa.se

Så behandlar vi dina personuppgifter
Trygg-Hansa Försäkring filial är personuppgiftsansvarig för 
behandlingen av dina personuppgifter. Personuppgifterna kan 
innehålla information om din hälsa och fackliga tillhörighet. Vi 
behandlar dina personuppgifter för att administrera din försäkring, 
till exempel för att kunna beräkna premier, betala ut ersättning 
om du drabbas av en skada samt göra analyser och beräkningar på 
statistiskt material. 

Läs gärna hela vår ”Information om behandling av personuppgifter” 
på trygghansa.se/personuppgifter. Där kan du bland annat se 
vilka uppgifter vi använder för vilka ändamål, vilka parter vi delar 
dina uppgifter med och vilka rättigheter du har gällande dina 
personuppgifter. 

Om du inte har tillgång till internet kan du ringa vår kundservice 
på 0771-111 110 för att få informationen. Du är alltid välkommen att 
kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor eller vill ha hjälp. 
Skriv till dpo@trygghansa.se.


