Forsikringstaker: Getaround SAS

Avtalenummer: 4111919

Forsikringsperiode
Forsikringen gjelder fra 16.11.2021 til Getaround SAS sin avtale
med If Skadeforsikring opphører, endres eller sies opp.
For hvert utleieforhold gjelder forsikringen fra leietaker digitalt
overtar bilen, og frem til den digitalt er levert tilbake, og senest
innen utgangen av dagen leieforholdet opphører. Skader som har
oppstått utenfor denne avtaleperioden må rettes mot det
selskapet hvor bilen har sin ordinære ansvars/kaskoforsikring.

Hvorfor utleieforsikring
Vanlig bilforsikring dekker ikke alt som kan skje under utleie.
Derfor får du denne spesialforsikringen som gir deg den
dekningen du trenger. Både som utleier og leietaker gjennom
Getaround.no hjelper vi deg om det skjer et uhell.

Hvem forsikringen gjelder for

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Utleier er sikret ved saker som gjelder

Registrert panthaver er sikrede etter

Ansvar, brann, tyveri, underslag, kasko, glass,
veihjelp, transport etter skade, bagasje, leiebil, førerog passasjerulykke.

Panthaverforsikringen.

Leietaker er sikret ved saker som gjelder
Ansvar, veihjelp, bagasje, fører og passasjerulykke.

Forsikringsdetaljer

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hva er forsikret
●
●
●
●

Bil med ekstra sett vanlige hjul
Sikkerhetsutstyr f.eks. barnestol
Ladekabel til elbil og ladbar hybrid
Fast montert tilleggsutstyr og bagasje inntil
40 000 kroner

Forsikringen dekker
●

●
●

●

●
●
●
●
●

Ansvar. Personskade på fører og passasjer,
skade på personer utenfor kjøretøyet, skade
påført bygninger og andre gjenstander, og
skade påført andre kjøretøy
Brann
Tyveri. Tyveri av selve kjøretøyet og tyveri av
fastmontert utstyr fra kjøretøyet eller skade
som kjøretøyet blir påført i forbindelse med
forsøk på tyveri av kjøretøyet
Kasko. Skade på eget kjøretøy ved
utforkjøring, velt, kollisjon eller hærverk,
samt andre skader som skyldes en tilfeldig,
plutselig og ytre hendelse
Glass. Glassruteskader – knusing og sprekker
– samt skade på glasstak
Veihjelp. Veihjelp i Europa ved driftsstopp,
utelåsing, sykdom eller ulykke
Transport etter skade
Leiebil. Ubegrenset leiebil så lenge bilen står
på verksted
Underslag hvis leietaker ikke skulle komme
tilbake med bilen etter endt leieperiode, og
den må anses som tapt

Forsikringssum
Forsikringen dekker motorvognens
gjenanskaffelsesverdi inntil 1 000 000 kroner.
Egenandeler (leietaker er ansvarlig for disse):
Leietaker er ansvarlig for å betale egenandelen ved
skade. Den er i utgangspunktet 6 000 kr. Hvis skadens
kostnad er mindre enn dette betaler leietaker kun If
Skadeforsikring sine kostnader knyttet til skade. Ved

skifte av glass er egenandelen 2 500 kr. Ved veihjelp
er det ingen egenandel.
Ansvar
Brann
Tyveri
Kasko
Glass (skifte av rute)
Veihjelp

kr
kr
kr
kr
kr
kr

6 000
6 000
6 000
6 000
2 500
0

Forsikringsvilkår
For komplette vilkår, se
●
●

MOT 1-9: Kjøretøyforsikring
Særvilkår nr. 275: Utvidet forsikring for
korttidsutleie

Informasjon
Har du spørsmål om forsikringen eller behov for mer
informasjon, ta kontakt med Getaround på
Getaround.no.
Melding om skade:
Melding om skade skal sendes til Getaround på
Getaround.no. If Skadeforsikring forestår
skadeoppgjør. Frist for å melde skade er etter FAL
§4-10 omgående. Hvis ikke sikrede melder fra inn 1 år
etter han er kjent med skade, kan retten til erstatning
bortfalle (FAL §8-5).
Nemndbehandling
Dersom det oppstår tvist i forbindelse med
forsikringsavtalen kan klage rettes til:
Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo,
eller Ifs kundeombud, Pb 240, 1326 LYSAKER.
Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister
Skader som meldes forsikringsselskapene blir
registrert i forsikringsselskapenes sentrale
skaderegister (FOSS). Finans Norge (FNO) har
behandlingsansvar for registeret. Selskapene får ikke

tilgang til registeret annet enn ved registrering av en
skade. Registeret er ikke tilgjengelig for andre, og
registrerte skader slettes etter 10 år.
Forsikringstakere har rett til innsyn i registeret.

Verdiforringelse

Bonus

Det vil ikke være mulig med kontantoppgjør etter
denne forsikringen, hvis bilen kan repareres på en
forsvarlig måte.

Det opparbeides ikke bonus ved å ha bilen forsikret i
denne ordningen. Derfor vil det heller ikke være
bonustap ved skade.
Firbeintforsikring ved sammenstøt med løse dyr
Egenandel reduseres med inntil 4 000 kroner dersom
politi/viltnemd umiddelbart har fått rapport om
skaden.
Grovt uaktsom kjøring/regress
Kan føre til at du også må betale helt eller delvis
skader påført andre enn deg selv, f.eks. motpartens
kjøretøy ved en kollisjon. (Dette kalles regress).
Kondemnasjon
Kjøretøyet vil bli kondemnert hvis det koster mer å
reparere det enn det var verdt før skaden skjedde. Du
får utbetalt det som det vil koste å anskaffe
tilsvarende kjøretøy (fratrukket egenandelen).

Aldersfradrag
Er en nedskrivning av verdien på tilleggsutstyr. Vanlig
aldersfradrag er 10 % per år, maksimalt 50 %.

Som følge av en skade dekkes ikke av forsikringen.
Kontantoppgjør

Kan erstatningen bli redusert eller avslått?
I noen tilfeller vil If Skadeforsikring kunne kreve
regress fra leietaker. De vanligste tilfellene er (se
neste side for mer utfyllende oversikt):
Gjelder for utleier:
●

●

Utleier vil ikke oppleve avkortning eller avslag i
erstatning om leietaker bruker bilen i strid med
noen av punktene nedenfor
Utleier skal være sikret erstatning ved skade eller
tap av bil

Gjelder for leietaker:
●
●
●
●

Forsett - skade påført med vilje av eier eller
bruker
Grov uaktsomhet
Promillekjøring
At kjøretøyet er brukt på lukket bane til annet
enn glattkjøring/førerkortopplæring ved
autorisert trafikkskole, KNA, NAF eller MA.

Viktige begrensninger for forsikringen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nedenfor finner du en oversikt over de viktigste
begrensningene i forsikringsvilkårene. I tillegg kan det
gjelde spesielle begrensninger for de forsikringene du
har kjøpt. Begrensningene gjelder så langt de passer i
en utleiesituasjon.

Mobiltelefon, datautstyr, penger, pass, klokker,
smykke, perler, edelstener og edelt metall skal ikke
etterlates i kjøretøy.

Hvis du ikke følger eventuelle sikkerhetsforskrifter
som er fremhevet her, kan erstatningen bli satt ned,
eller falle bort.

Krav om at elektrisk kurs som benyttes til ladning av
elbil/hybridbil ved sikredes bopel/hovedladested, skal
være sikret med overspenningsvern.

Sikkerhetsforskrifter:
Selskapet tar forbehold om at det er helt eller delvis
uten ansvar dersom en sikkerhetsforskrift er
over-trådt. Dette følger av forsikringsavtaleloven §4-8.
Følgende ansvarsbegrensninger og
sikkerhetsforskrifter er avtalt (for full tekst, se
forsikringsvilkårene).

MOT1-9: Motorvognforsikring

Ansvarsbegrensninger ved endring av risikoen
(jfr. FAL § 4-6) som finnes i vilkårene og hvor
selskapet sier seg fri for ansvar:
2

Forsikringen gjelder i Europa unntatt Kosovo.

5.2.7

Forsikringen omfatter ikke erstatning for
skade som oppstår når kjøretøyet er
rekvirert av offentlig myndighet.

5.2.8

Forsikringen omfatter ikke erstatning for
skade på kjøretøy som er trimmet/tunet eller
hvor software er endret, og hvor dette ikke er
godkjent av Statens Vegvesen.

6.1.1

Ved skade som oppstår ved kjøring på
avsperret område (bane eller landevei) ved
deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller
fartsprøver eller ved annen kjøring på slike
steder selv om det ikke måles hastighet
under kjøringen.

6.1.2

Kjøring på islagt vann/sjø/elv.

Sikkerhetsforskrifter (jfr. FAL § 4-8) finnes i
vilkårenes pkt. 7 og omhandler:
Krav til utførelse og vedlikehold etter offentlige
forskrifter og fabrikantens/ leverandørens
anbefalinger.
Krav til låsing og separat oppbevaring av nøkkel.
Krav til at bagasje skal oppbevares innelåst i bilen
eller i låst takboks.
Krav til inne- og fastlåsing av ekstra bildekk og
bilfelger som ikke er i bruk, eller andre deler av
motorvognen som er midlertidig avmontert.
Særskilt fastlåsingskrav for bilhjul og bildekk som
oppbevares i garasjeanlegg, fellesgarasje/-rom/-bod.
Krav til at fører har førerkort og eventuelle andre
nødvendige sertifikater og bestemte kvalifikasjoner
som myndighetene krever.
Plikt til å følge offentlige forskrifter og vedtekter
vedrørende øvelseskjøring.
Krav til maksimal belastning (overbelastning).

Krav om at vognkort del II skal oppbevares
betryggende og borte fra motorvognen.

SV-275: Utvidet forsikring for korttidsutleie

Sikkerhetsforskrifter (jfr. FAL § 4-8) for
motorvognforsikring ved privat utleie
3.1
Kun leietaker eller forhåndsavtalt sjåfør har
adgang til å være fører på den utleide
motorvogn. Skjer det skade mens andre enn
leietaker er fører, har If anledning til å kreve
regress for hele eller deler av erstatningen.

