OP-Visa Platinum Självriskeliminering Vid
Kollision Med Hyrbil
Faktablad för försäkringsprodukt

Produkt: Kortförsäkring

Företag: Inter Partner Assistance SA

OP-Visa Platinum

Fullständig information som ges innan avtalet tecknas och information om produkten som gäller avtalet ges i försäkringsvillkoren.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Självriskeliminering vid kollision med hyrbil försäkring är en del av OP-Visa Platinum kreditkort. Försäkningen är i kraft när kortinnehavaren står första förare i
hyresavtalet och som är minst 21 år och under 80 år och har ett giltigt körkort för den fordonsklass som det hyrda fordonet tillhör. Försäkringstagaren är OP Detaljkunder
Abp.

Vad täcker försäkringeninte?

Vad täcker försäkringen?
Resans maximala varaktighet är 90 dagar i följd.

Den försäkrade inte har ett giltigt körkort för den fordonsklass
som det hyrda fordonet som används illhör

Självrisk eliminering vid kollision med hyrbil, försäkringsbelopp är max.
2 000 euro.
Materiella skador på det hyrda fordonet under hyresperioden på grund
av skada, eldsvåda, vandalisering eller stöld av det hyrda fordonet,
inklusive dess däck eller fönstrar.
Anspråk från hyrbilsföretaget för därpå följande förlust av inkomst
medan det hyrda fordonet inte kan hyras ut på grund av en sådan skada
eller förlust.
Den hyrda bilen kan vara personbil, stationsvagn och skåpbil med vilka
det är tillåtet att transportera upp till nio personer på allmänna vägar

Hyrning av mer än ett hyrt fordon på en och samma gång.
Hyrning för längre tid än vad som anges i hyresavtalet eller i
mer än 30 dagar.
Fortgående, leasingliknande arrangeman

Finns det några begränsningar för
försäkringsskyddet?

Detta försäkringsskydd begränsas till högst 30 dagar.
Självriskeliminering vid kollision gäller hyrda fordon som hyrs och
framförs både inom och utanför bosättningslandet

Om den försäkrade innehar flera kort hos OP Detaljkunder Abp
betalar försäkringsgiva ren ersättningen bara upp till den
högsta enskilda gränsen, ersättningsbeloppen är inte
kumulativa.
Ersättningsbegränsningar som fastställs separat i
försäkringsvillkoren.

Var gäller försäkringsskyddet?


På en affärsresa eller nöjesresa som den försäkrade vidtar var som helst i världen och som börjar och slutar i den försäkrades bosättningsland under
försäkringens giltighetstid.

Vilka är mina skyldigheter?
• Med säkerhetsföreskrifter försöker man hindra att skada uppkommer eller minska omfattningen på skador som uppkommit.
• Den försäkraden ska meddela försäkringsgivaren inom 28 dagar och ge nödvändig information och dokument om skadan till försäkringsbolaget för att
rätta ärendet.

Hur och när betalar jag premien?
• Försäkring är kostnadsfri del av OP-Visa Platinum kreditkort.

När börjar och upphör försäkringsskyddet?

•
•
•

Försäkringsskyddet börjar för bilar som hyrts efter startdatum för kortet som omfattas av försäkringen.
Försäkringsskyddet upphör när kortet avslutas eller när skyddet annulleras eller upphör.

Hur säger jag upp avtalet?

700330s

• Försäkringen är kostnadfri del av OP-Visa Platinum kreditkort.
• AXA är skyldig att skriftligen informera försäkringstagaren om att en gruppförsäkring har sagts upp.
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