Försäkringsblankett
Skadade du din bil när du körde din Freetrailer?
Om olyckan var framme och din bil skadades när du körde din Freetailer, läs
här och se om försäkringen gäller och hur du anmäler ett ärende.
Hur man rapporterar en skada
För att vi ska kunna hantera ditt ärende måste du skicka ett mail till freetrailer@abcforsikring.dk med
följande information:
Förnamn:
Efternamn:
Bilens registreringsnummer:
Skadedatum:
Utöver ovanstående uppgifter, bifoga alltid även följande dokumentation:
Kopia av självrisken från ditt försäkringsbolag
• Kopia av skadeanmälan som skickats till ditt försäkringsbolag eller en kopia av kvitto för
mottagandet av skadan från ditt försäkringsbolag
• Kontonummer som pengarna ska överföras till
När täcker försäkringen?
Försäkring och självrisk
Alla Freetrailers är försäkrade av Freetrailer Danmark. Levererar du din Freetrailer i skadat eller
defekt skick, eller om Freetrailern är stulen, måste du betala en självrisk på 2 500 DKK (för släp)
eller 4 500 DKK (för elcykel). Om skadan eller förlusten beräknas till ett belopp som är mindre än
självrisken,
betalas mellanskillnaden ut till dig när en slutlig rapport har upprättats av Freetrailer Danmark.
Om du har köpt till en självriskförsäkring för 49 DKK sänks din självrisk på släpet till 0 DKK. Vid
stöld av elcykel täcks dock självrisken endast delvis. Det kommer alltid att finnas en självrisk på 2 500
DKK om en elcykel blir stulen.
Observera att lås, nyckel/elektronisk nyckel (FOB), kabel såväl som låsbox och näshjul inte täcks av
självrisken. Vid förlust av lås debiteras en avgift på 995 DKK och vid förlust av den elektroniska nyckeln
(FOB) debiteras en avgift på 210 DKK.
Har bilen fått karosskador vid körning med en försäkrad Freetrailer? Då täcker vi även självrisken för
dragbilen till en summa som anges vid uthyrningen av släpet - dock max. 2 500 DKK.
OBS: Försäkringen täcker inte glasskador och skador som uppstår på annat sätt än vid körning med
den hyrda Freetrailern. Det måste vara en försäkringsomfattad karosskada och ersättning måste utgå från ditt
försäkringsbolag. Dessutom måste föraren vara den registrerade föraren av fordonet vid tidpunkten för
skadan.
Om skadan eller förlusten helt eller delvis beror på avsiktligt uppförande eller bristande efterlevnad av dessa
hyresvillkor kan Freetrailer Danmark kräva ersättning utöver självriskbeloppet.
Försäkringen täcker inte skador på varor eller stöld av varor.

