RAMIRENT HYRESFÖRSÄKRING

RAMIRENT HYRESFÖRSÄKRING – EN SMART LÖSNING MED LÅG SJÄLVRISK
Ramirent har i samarbete med försäkringsbolag en försäkring som kan tecknas för hyrda maskiner
och material. Premien uppgår till 6% av bruttopriset (år 2017) enligt gällande prislista (exkl moms).
Självrisken är 3000 kr (år 2017) per skadetillfälle. Vid skada som understiger självrisken debiteras
verklig kostnad. Ramirent förbehåller sig rätten att varje år justera premienivå och självrisk. Aktuella
nivåer finns på www.ramirent.se.
Teckna försäkringen

Om skada inträffar

Kom överens med din kontaktperson om du vill
att alla maskiner och allt material i ditt projekt
ska vara försäkrat eller om enskild maskin ska
försäkras. De försäkrade maskinerna och
materialet kommer sedan att vara uthyrda
inklusive Ramirent hyresförsäkring under hela
hyrestiden.

Kontakta det kundcenter där du hyrt
utrustningen.




Vad täcker försäkringen?

Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson
och ordernummer
Uppge skadad eller stulen egendom, samt
inventarienummer
Beskriv vad som hänt och vilka skador som
uppkommit.

Försäkringen är av allrisktyp och täcker plötsliga
och oförutsedda händelser såsom brand,
vattenskada, skadegörelse eller stöld. Eventuella
skador som uppkommer på annan egendom eller
personer (följdskador) täcks inte av denna
försäkring. Försäkringen gäller enbart i Sverige.

Du kommer sedan att bli kontaktad av Ramirents
försäkringsfunktion som ger dig närmare
anvisningar.

Försäkringen förutsätter

Med Ramirents hyresförsäkring får du kontroll
på skade- och stöldrisken för de hyrda
maskinerna och materialet. Om du samtidigt
vidtar praktiska åtgärder för att minimera risken
att skada eller stöld uppträder så har du g jort
mycket för att försäkra dig mot oförutsedda
utgifter som annars kan äventyra ekonomin i ditt
projekt. Även om olyckan skulle vara framme,
kan du känna dig trygg med Ramirent som
hyrespartner.

Vid samtliga försäkringsärenden skall rimliga
åtgärder ha vidtagits för ett förhindrande av
stöld/skada. Vid stöld skall polisrapport
upprättas och skickas in. För fullständig
information begär aktuellt ”Allriskvillkor” hos
din uthyrare.

Känn dig trygg med kontroll på skade- och
stöldrisken
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Ramirent AB
Box 121
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Frekvensvägen 2, Kungsängen
Telefon +46 31 57 84 00
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