
Försäkring för hyrbil
Gjensidige Försäkring tillsammans med  
Biluthyrarna Sverige



Tryggt att hyra ut dina bilar

Du som yrkesmässigt hyr ut personbilar eller lätt lastbil behöver en 
motorförsäkring och en hyrbilsförsäkring för att både du och dina 
kunder ska vara trygga. Tillsammans med Gjensidige Försäkring kan 
Biluthyrarna Sverige erbjuda en förmånlig försäkring för ditt företag 
och dina bilar.

Här följer i korthet vad försäkringen 
omfattar. När du sedan tecknar en 
försäkring framgår detaljerat vad som 
gäller i ert försäkringsbrev, både villkor 
och säkerhetsföreskrifter.

Trafikförsäkring 
Trafikförsäkringen är obligatorisk och den 
ersätter alla personskador och sakskador 
du vållat med bilen, men inga skador på 
din egen bil.

Halvförsäkring  
En halvförsäkring innehåller trafik-, 
stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- 
och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkring  
En helförsäkring består av både 
halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. 
Vagnskadeförsäkringen betalar skador 
på din egen bil till exempel vid en 
trafikolycka eller skadegörelse. De 
flesta nya bilar som säljs i Sverige har 
en vagnskadegaranti som motsvarar 
vagnskadeförsäkringen och som gäller  
i tre år.

Tilläggsförsäkringar 
Du kan bland annat teckna en 
tilläggsförsäkring för feltankning.



Samla dina företagsförsäkringar  
hos Gjensidige

En effektiv affärsverksamhet kräver bra 
försäkringar för att kunna fortsätta 
fungera som vanligt om något skulle 
hända. Gjensidige kan anpassa 
försäkringsskyddet efter er verksamhet.
 
Gjensidige är ett av Nordens största 
försäkringsbolag med en mångårig 
erfarenhet av försäkringar för små och 
medelstora företag. Vi erbjuder ett 
tryggt och prisvärt grundskydd, kryddat 
med tilläggsförsäkringar som kan 
anpassas efter just din bransch. 

Fördelar med vår företagsförsäkring
• Betala månadsvis utan extra 
 kostnader.
• För din trygghet har vi en effektiv   
 skadereglering.
• För dig och dina anställda kan  
 skyddet enkelt kompletteras med   
 en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Egendomsförsäkring 
Egendomsförsäkringen ingår i våra 
företagsförsäkringar och omfattar all 
egendom som du har i dina lokaler, 
t.ex. varor, inventarier och maskiner. Du 
får ersättning för skador orsakade av 
inbrott, brand, vattenskador, föremål 
som du har hyrt eller lånat m.m.

Avbrottsförsäkring 
Försäkringen lämnar ersättning för det 
avbrott i försäkrad verksamhet som 
uppstår till följd av en ersättningsbar 
egendomsskada, exempelvis ekonomisk 
förlust vid driftstörning efter brand. 
Ersättning lämnas även för avbrott 

genom att leveransavtal ej kunnat 
fullföljas på grund av ersättningsbar 
brandskada hos kund eller leverantör. 

Ansvarsförsäkring 
Försäkringen omfattar företagets 
skadeståndsansvar för sak- och 
personskador. Försäkringen omfattar 
även skadestånd till följd av levererad 
produkt (produktansvar). Om företaget 
råkar ut för skadeståndskrav så 
hjälper Gjensidige till att utreda om 
skadeståndsskyldighet föreligger. Är 
företaget skyldigt att betala skadestånd 
sköter Gjensidige förhandlingarna och 
för talan vid rättegång samt betalar 
eventuellt skadestånd.

Rättsskyddsförsäkring 
Försäkringen ersätter nödvändiga 
och skäliga ombuds- och rättegångs-
kostnader vid tvist som kan prövas av 
tingsrätt, fastighetsdomstol och andra 
rättsinstanser. Dessutom omfattar 
försäkringen skattemålstvister.

Krisförsäkring 
Försäkringen ersätter kostnader för 
kristerapi om någon anställd drabbas 
av akut psykisk kris i tjänsten på 
grund av rån, hot, överfall, allvarlig 
olycksfallsskada, brand eller annan 
traumatisk händelse. 

På gjensidige.se/foretag kan du 
läsa mer om vad vi erbjuder och hitta 
försäkring som passar ditt företag 
och dina anställda.
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