När du hyr ett objekt hos oss ingår automatiskt en hyrförsäkring som debiteras med ett belopp om 5%
på bruttohyrpriset (mervärdeskatt tillkommer). Herok Hyrförsäkring är en allriskförsäkring som gäller
för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada inklusive stöld.

Dina skyldigheter som hyrestagare
För att försäkringen ska gälla är det viktigt att du som hyrestagare i samtliga fall skyddar egendomen
på bästa sätt. Om möjligt skall man alltid låsa fast eller låsa in hyresobjektet.
Exempel;
- Lås alltid fordon och förvara nyckel på säker plats.
- Avmonterad fordonsdel låses in, delar som inte kan låsas in låses fast med klass 3 kättinglås.
- Vid förvaring av egendom i takbox eller skåpanordning på fordon ska dessa vara av hårt
material och försedda med godkänd låsenhet.
- Egendom ska inte lämnas på öppet flak eller flak täckt med kapell när transportmedlet lämnas
utan uppsikt.
Du som hyrestagare ansvarar för att hyresobjektet endast används för sådana arbetsuppgifter och
under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett samt att objektet endast används av behörig
och kvalificerad personal.
Du förutsätts ha en sedvanlig ansvarsförsäkring för skador som kan uppkomma för dig som
hyrestagare eller tredje man.
Försäkringen täcker inte skador som utgör eller uppkommer genom onormal förslitning.
Om du som hyrestagare kan anses ha försummat dina skyldigheter kan din självrisk vid skada höjas
alternativt att du blir ersättningsskyldig för hela den uppkomna skadan.
Om skada inträffar
Kontakta snararast Herok för vidare instruktioner. Vid stöld eller förlust gör snarast en polisanmälan.
Självrisk
Gällande självrisk är 5% av skadebeloppet, lägst 3 000 kr och högst 1 prisbasbelopp. För fordon, liftar
och övriga trafikförsäkringspliktiga objekt gäller självrisk 10% av gällande prisbasbelopp.
Detta är endast en kortfattad information, skada regleras utifrån vid var tid gällande hyres- och försäkringsvillkor.
För fullständiga villkor se Herok Hyresvillkor och Trygg-Hansas villkor P 138.

