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Åtgärder vid skada

Åtgärder vid skada
Skadeanmälan vid trafikolycka eller skada på motordrivet fordon.
Personbilar, lätta lastbilar, truckar eller övriga fordon du kan framföra när du sitter i fordonet. Fyll i skadeanmälan
”skadeanmälan motor” samt maila den till närmsta uthyrningsdepå.
OBS !
Vänta inte med anmälan, fyll i den så fort som
möjligt. Skadeanmälan finns på Herok Rentals hemsida.
Vid stöld, gör alltid en Polisanmälan som skall innehålla
när har skadan inträffat, vad är stulet samt
en beskrivning vad som inträffat. Maila polisrapporten
den därefter till närmsta uthyrningsdepå
Eskilstuna:
Karlskoga:
Stockholm:
Västerås:
Örebro:

vello@herok.se
patrick@herok.se
lasse@herok.se
christoffer@herok.se
fredrik@herok.se

Åtgärder vid skada
Skadeanmälan vid stöld av hyrt material som inte är fordon.
Gör alltid en polisanmälan. Polisanmälan som skall innehålla
när har skadan inträffat, vad är stulet samt
en beskrivning vad som inträffat
Fyll i bifogad skadeanmälan, ”Skadeanmälan allmän”
samt maila den till närmsta uthyrningsdepå
OBS ! Vänta inte med anmälan, fyll i den så fort som
möjligt. Skadeanmälan finns bifogad.
Polisrapporten skall mailas till
närmsta uthyrningsdepå
Eskilstuna:
Karlskoga:
Stockholm:
Västerås:
Örebro:

vello@herok.se
patrick@herok.se
lasse@herok.se
christoffer@herok.se
fredrik@herok.se

Åtgärder vid skada
• Vid en stöldskada, kunden skall alltid göra en polisanmälan samt fylla i aktuell
skadeanmälan. Skadeanmälan samt polisrapport mailas därefter till
depåansvariga. Kunden kan även kontakta depåansvariga som fyller i
skadeanmälan.
• I polisrapporten skall det framgå när inbrottet inträffat samt en beskrivning hur
skadan gått till.
• Övriga skador, fyll i en skadeanmälan som därefter mailas till närmsta
uthyrningsdepå.

Herok Rental Hyrförsäkring
Herok Rental Hyrförsäkring gäller för plötsliga och oförutsedda skador, försäkringen har en
mycket bred omfattning. Försäkringen gäller ej för vårdslöst handhavande och som övriga
försäkringar i branschen finns det aktsamhetskrav hur den hyrda egendomen förvaras. Tänk på
följande
•
•

•
•
•

Ersättning för stöld lämnas enbart om stöldtillfället kan preciseras.
Vid stöld gäller att rimliga säkerhetsåtgärder ska ha vidtagits med hänsyn till egendomens
värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt. Exempel på en rimlig åtgärd för att
förhindra stöld är att egendomen skall låsas in i lokal eller inhägnad eller att den låses fast så
att den inte utan stora svårigheter kan stjälas.
Har den försäkrade försummat att följa en säkerhetsföreskrift så kan ersättning utgå.
Gällande självrisk är 5%BB då värdet av det enskilda föremålet understiger 10.000:- samt
10%BB då värdet överstiger 10.000:-. Självrisken för alla typer av liftar, truckar är 10%BB.
Vid försumlighet är gällande självrisk 100% BB. ( 100% BB är under 2019 = 46.500:- )
Premien för det hyrda objektet är 5% av gällande bruttoprislista.

