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Moment 

Skadekostnad Skadekostnads-
reducering 

(CDW) 

Skadekostnads-
reducering Stöld 

(THW) 

Skadekostnads-
eliminering (SPCDW) 

Vagnskada PB  15 000  8 750  15 000  0 

Trafiksjälvrisk eget vållande  15 000  8 750  15 000  0 

Stöld  15 000  15 000  6 000  0 

Stöld med nyckel  100 000  100 000  100 000  100 000 

Brandskada  15 000  8 750  15 000  0 

Glasskada  15 000  8 750  15 000  0 

Bärgning & räddning  15 000  5 000  15 000  0 

Tillägg för höjdledsskada  5 000  5 000  5 000  5 000 

Tillägg för vissa bilgrupper* och moment**  2 000  2 000  2 000  0 

Föraren under 24 år och vållande till 
trafikskada 

 2 500  2 500  2 500  2 500 

Vagnskada – Underredsskada  (oljetråg)  15 000 8750 8750  0 

Maskinskada – Feltankning Faktisk kostnad + 10% 

Däck & fälj, punktering lagningsbar  700  500 N/A 0 

Däcksbyte (punkteringskit) utan fälgskada 4 000 2 000 N/A 0 

Däckbyte/punktering + fälgskada >30 mm Ordinarie vagnskada 0 

Saknad utrustning:  
Borttappad nyckel *** 
Insynsskydd 
Lastnät 
Motovärmarkabel 
Kompressor 
Lagningskit för punktering 

Faktisk kostnad + 10% 

 
 

*Bokad bilgrupp PWAR, PWBR, GFBR, LWBR, LVMR, LVAR, XPBR, VPAD, VMAD, VGAR, VGAD, VGMD, VGMR, 
RFBR, GVBR, VMIA, VMJW, VGJW, UDBR samt betald uppgradering till någon av dessa 
  
** Tillägg till ordinarie vagnskadekostnad, trafiksjälvrisk eget vållande samt glasskada 

 
*** Tillägg till ordinarie vagnskadekostnad  
 
**** plus eventuell budkostnad 
 

HYRESTAGARE förbinder sig att ta del av och godkänna av UTHYRARE anvisad skadedokumentation (”Delivery note”) före 
avfärd. Hyrd tilläggsutrustning omfattas inte av skadekostnadsreducering/skadekostnadsreducering 
stöld/skadekostnadseliminering (CDW/THW/SPCDW). 

HYRESTAGARE kan mot en särskild försäkringspremie teckna en Skadekostnadseliminering (SPCDW), som eliminerar 
skadekostnaden för angivna skademoment enligt ovan. Skadekostnadselimineringsförsäkring kan endast tecknas om CDW och 
THW har tecknats hos Europcar. 
  
Försäkringsgivare för Skadekostnadsreducering (CDW), Skadekostnadsreducering stöld (THW) och Skadekostnadseliminering 
(SPCDW) är Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa. På försäkringspremierna utgår ingen moms. Fullständiga villkor finns 
på www.trygghansa.se/europcar. Premierna betalas via Europcar. 
  



 

 
 

 

Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras HYRESTAGAREs självrisk enligt försäkringsbolagets villkor oavsett 
om CDW/THW/SPCDW tecknats. CDW/THW/SPCDW gäller inte för skador som inträffat utanför Sverige. Har UTHYRARE 
godkänt användning i annat land utsträcks CDW/THW/SPCDW till ifrågavarande land/länder. CDW/THW/SPCDW gäller inte om 
fordonet stjäls med nyckel. 
  
För att CDW/THW/SPCDW skall gälla måste HYRESTAGARE uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart 
lämna skadeanmälan till UTHYRARE. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt 
vittnesuppgifter. 
  
Är föraren under 24 år och vållande till trafikskada utgår ett “ungdomsskadekostnadsuttag” om SEK 2 500: - inkl. moms utöver 
vad som ovan sagts och oavsett om HYRESTAGARE tecknat CDW/THW/SPCDW. 
  
Tecknad CDW/THW/SPCDW friskriver inte HYRESTAGARE från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått 
genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, feltankning och liknande. 
CDW/THW/SPCDW gäller inte heller för saknad utrustning såsom insynsskydd mm. 
  
HYRESTAGARE har möjlighet att inom 14 dagar efter utskick (via e-post eller brev) av underlag bestrida skador som 
identifierats vid återlämnandet. Om HYRESTAGARE inte bestrider inom nämnda period på 14 dagar, förbehåller UTHYRARE 
sig rätten att debitera HYRESTAGARE kostnaden för reparation eller skadekostnad enligt tabellen ovan. I de fall 
HYRESTAGARE upplever skadeärendet felbedömt hänvisas HYRESTAGARE till European Car Rental Conciliation Service 
(ECRCS) (Hyrestagaretp://www.ecrcs.eu) som handlägger ärenden för EU-medborgare som hyrt i annat EU-land. I de fall 
HYRESTAGARE bestrider direkt till UTHYRARE kommer denne att handlägga ärendet enligt den process som ECRCS 
tillämpar. 

 


