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Arento Uthyrningsförsäkring – för dig som hyr av oss
Fördelar - Arentos försäkring för uthyrd egendom (hjälpmedel)
När du hyr maskiner hos något av Arentos kundcenter tecknas automatiskt
försäkring (Arentoförsäkring) för den maskin du hyr, i samarbete med
försäkringsbolaget Gjensidige Försäkring.
Avgiften för försäkringen uppgår till 3 % av hyrespriset exklusive moms enligt
gällande prislista.

Vad omfattas av försäkringen
Försäkringen gäller för fysisk skada på eller stöld av försäkrad egendom, orsakad av
plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse.

Säkerhetsföreskrifter
Utöver allmänna säkerhetsföreskrifter enligt villkor finns också särskilda
säkerhetsföreskrifter, t ex vid stöldskada gäller försäkringen om rimliga
säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde och
stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt.
Exempelvis får försäkrat objekt inte lämnas synligt i fordon eller kvar i nattparkerat
fordon samt att bärbart objekt inte skall lämnas utan tillsyn på allmän plats. Förvarad
egendom ska låsas in i lokal eller inhägnad eller låsas fast.
I övrigt skall försäkrade objekt hanteras med normal aktsamhet. Med normal
aktsamhet menas att använda sunt förnuft samt göra vad som går för att förhindra
att skada sker.

Begränsningar i försäkringen
Försäkringen lämnar inte ersättning för skada genom:
- Förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller annan gradvis försämring.

Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller i Norden.
Vid skada:
Om skada eller stöld inträffar, kontakta snarast ditt närmaste Arento kundcenter.
•
•
•
•
•

Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson och ordernummer.
Uppge skadad eller stulen egendom samt anläggnings-ID.
Polisanmälan ska alltid göras vid skadegörelse, stöld eller annat misstänkt
brott.
Beskriv vad som hänt och vilka skador som uppkommit.
Bifoga foton.
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I samband med stöld, skadegörelse eller annat misstänkt brott tänk på följande:
1. Tidpunkt för brottet skall kunna preciseras.
2. Rimliga åtgärder skall ha vidtagits av hyrestagaren med hänsyn till
egendomens värde och stöldbegärlighet.
3. Kopia på polisrapport skall snarast skickas till Arento.

Villkor
Självrisken är 0,2 prisbasbelopp per skadetillfälle 0,2 x 47 600* = 9 520 kr. Vid
skada som understiger självrisken debiteras verklig kostnad.
* Prisbasbeloppet för 2021 är =47 600 kr
OBS! För fordon gäller separata villkor och premie enligt separat tabell.

