
Förköpsinformation 
GoMore Personbil-, husbil- och lätt lastbilsförsäkring

Viktigt att veta om villkoren för ditt försäkringsskydd
Detta är inte de fullständiga försäkringsvillkoren, utan en översiktlig 
information med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäk
ring omfattar. Du har rätt att få denna information innan du köper 
försäkringen och det är viktigt att du läser den.

Om du råkar ut för en skada så är det de fullständiga försäkrings
villkoren tillsammans med ditt försäkringsbrev som utgör avtalet. Vi 
vill särskilt fästa uppmärksamhet på de aktsamhetskrav som gäller. 
Det är viktigt att du följer myndigheters och tillverkares anvisningar 
och de föreskrifter som framgår av villkoren. Om inte aktsamhets
kraven följs kan ersättningen sättas ner eller i  allvarliga fall, helt 
ute bli. Dessa föreskrifter återfinns dels i Allmänna avtals bestämmel
ser som gäller generellt för alla försäkringar och dels i försäkrings
villkoret under respektive skademoment. 

Villkoren innehåller fler begränsningar och säkerhetsföreskrifter      
än de som räknas upp här. De fullständiga villkoren hittar du på  
GoMore.se.

För de här fordonen gäller försäkringen
Försäkringen gäller för privat personbil, husbil  eller lätt lastbil (nedan 
benämnd ”bilen”) som är registrerad för privat person transport i 
Sverige och som du hyr/hyr ut.

Försäkringen gäller även för leasingbilar som är privatleasade genom 
GoMore eller samarbetspartner till GoMore.

Försäkringen ingår automatiskt när bilen hyrs/hyrs ut genom GoMore. 
Nedan beskrivs i korthet vad som gäller för försäkringen.

Det här krävs för att försäkringen ska gälla
För att försäkringen ska gälla krävs till exempel att:
• bilen är privatägd och registrerad för privat persontransport. 

Företagsägt fordon godkänns endast i det fall bilen är privatleasad 
genom GoMore eller samarbetspartner till GoMore.

• bilens totalvikt inte överstiger 3 500 kg.
• bilens marknadsvärde inte överstiger 1 000 000 kr.
• bilens mätarställning inte överstiger 250 000 km.
• bilen inte är äldre än 15 år.
• bilägaren har en gällande helförsäkring (trafik , delkasko  och 

vagnskadeförsäkring/vagnskadegaranti) för bilen.
•  du som hyr bilen och eventuella tillkommande förare ska ha fyllt 

21 år och ha ett giltigt körkort sedan minst 1 år och vara giltigt för 
körning i Sverige. Förares körkortsnummer ska framgå av hyresav
talet vid bokning av bilen.

• vid utländskt körkort krävs uppvisande av pass eller nationellt ID
kort vid bokning av bilen.

• om bilen ska köras utanför Sverige ska tilläggsförsäkring för detta 
tecknas vid bokning av bilen.

• bilens registreringsbevis del 2 får inte förvaras i bilen vid uthyrning
• om bilen ska köras utanför Sverige ska grönt kort och  registrerings 

bevis del 1 medtagas.

Försäkringen gäller för följande personer
Försäkringen gäller för dig som ägare eller brukare av bilen i Väg
trafikregistret och för dig som hyr bilen.

Här gäller försäkringen
Försäkringen gäller i Sverige. Om bilen ska köras utomlands, måste 
tillåtelse för körning i utlandet läggas till i samband med bokning 
av bilen genom GoMore. Försäkringen gäller då i de länder som är  
anslutna till det så kallade Gröna Kort systemet.

På Trafikförsäkringsföreningens hemsida, www.tff.se, kan du se vilka 
länder som kräver Grönt Kort.

Försäkringen gäller under följande period
Försäkringen gäller under den period du hyr/hyr ut bilen via GoMore i 
längst 30 dagar. I hyresavtalet ser du exakta datum. 

Vid uthyrning med GoMore Nyckelfri gäller försäkringen från det att 
hyrestagaren mottar besked om bilens position via GoMore.

Försäkringen upphör till exempel att gälla när hyresavtalet går ut 
eller om bilen överlämnas till annan part, exempelvis verkstad.

Vid uthyrning med GoMore Nyckelfri upphör försäkringen att gälla 
när hyrestagaren låser bilen med appen och då anses vara åter
lämnad till ägaren.

Det här ingår i försäkringen
Här nedan kan du se försäkringens olika delar. Det är en kortfattad 
beskrivning och i vissa fall exempel på vad som ersätts och inte.  
Exakt vad som ingår kan du läsa i de fullständiga villkoren.

Trafikansvarsförsäkring
Trafikansvarsförsäkringen gäller enligt reglerna i Trafikskadelagen, 
för person  och sakskada, som uppkommer i trafik med bilen. 
Trafikansvar gäller för skada i den mån skadeståndsskyldighet enligt 
gällande rätt kan åläggas hyrestagare och angivna förare.

Den som har krav på trafikskadeersättning eller skadestånd på grund 
av skada till följd av trafik med bilen har inte rätt att vända sig till 
Moderna Försäkringar i anledning av denna försäkring. Skadelidande 
bör därför vända sig till trafikförsäkringsgivaren för bilen, eller till 
Trafikförsäkringsföreningen i de fall trafikförsäkring saknas.

http://GoMore.se
http://www.tff.se


Hur vi tar hand om skadeståndskrav
Om du krävs på ersättning på grund av skada som kan omfattas av 
försäkringen och beräknas överstiga försäkringens självrisk: 
•  ska du anmäla kravet till oss utan dröjsmål och följa våra 
 anvisningar. 
•  utreder vi om du är skadeståndsskyldig. 
•  förhandlar vi med den som kräver skadestånd 
•   för vi din talan vid rättegång och svarar i så fall också för 
 rättegångskostnader. 
•  betalar vi det skadestånd som du är skyldig att utge.

Brandförsäkring
Det här ersätter försäkringen:
• Skador orsakade av brand, blixtnedslag eller explosion.
• Skador på elektriska kablar genom kortslutning och direkt upp

komna följdskador på elektriska komponenter.

Det här ersätts inte:
• Skador genom explosion i motor, avgassystem, däck och slangar.
• Skador genom trafikolycka även om den uppkommit som en följd 

av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning.

Glasruteförsäkring
Det här ersätter försäkringen:
• Skador på vindruta, sidoruta eller bakruta som spräcks eller 

krossas.

Det här ersätts inte:
•  Skador i samband med att bilen har kolliderat, vält eller kört av 

vägen.
• Skador på sollucka, glastak, lykt , strålkastar  och spegelglas.

Stöldförsäkring
Det här ersätter försäkringen:
• Stöld, tillgrepp samt uppsåtlig skadegörelse i samband med dessa 

händelser.

Det här ersätts inte:
• Om någon i hyrestagarens hushåll stjäl bilen.
• Lös egendom till exempel personliga tillhörigheter eller lös ljud  

och bildutrustning.

Vagnskadeförsäkring
Det här ersätter försäkringen:
• Skador genom trafikolycka, annan yttre skadehändelse eller upp

såtlig skadegörelse av tredje man.

Det här ersätts inte:
•  Skador som är inifrån kommande, till exempel möss som orsakat 

skada på fordonet.
•  Skador som orsakas av rost, frätning, köld, väta eller fukt eller 

skador som kan hänföras till bristfälligt underhåll.

Väghjälpsförsäkring
Det här ersätter försäkringen:
• Assistans vid skada eller oväntat driftstopp.
• Bärgning till närmaste lämpliga verkstad, om reparation på plats 

inte är möjlig och bilen inte kan fortsätta färden.
• Hemtransport av bilen till uthyrarens hemort eller närmaste 

verkstad vid uthyrarens hemort, om närmaste lämpliga verkstad 
inte kan åtgärda bilen till kördugligt och trafiksäkert skick inom tre 
dagar.

• Ersättning till hyrestagaren med 750 kr per dag i längst tre dagar, 
om bilen måste repareras på verkstad eller tills det visar sig att 
reparation inte är möjlig.

• Nödvändiga och skäliga kostnader för persontransport av förare 
och passagerare om bilen inte kan repareras inom tre dagar.

Det här ersätts inte:
• Kostnader för eventuella reservdelar eller drivmedel.
• Kostnader för färjebiljetter, väg  och broavgifter eller liknande.

Bedrägeriförsäkring
Försäkringen gäller om hyrestagaren av bilen ännu efter 28 dagar efter 
avtalad återlämning inte har återlämnat bilen till ägaren av bilen.

Vid uthyrning med GoMore Nyckelfri ska bilen efter avslutad hyres
period inte ha låsts med appen, och därmed inte betraktats som 
återlämnad till ägaren.

Försäkringen gäller inte:
• Om personen som hyrt bilen haft tillgång till bilens registrerings

bevis del 2.
• Om det saknas foto av körkortet och passet då föraren har ut

ländskt körkort.

Självrisk
Vilken självrisk som gäller framgår av hyresavtalet. Förutom den  
avtalade självrisken förekommer särskilda självrisker på trafik
ansvars försäkringen vid vissa typer av trafikbrott, till exempel om 
föraren saknar körkort, kört rattfull eller orsakat skadan genom grov  
vårdslöshet eller uppsåt.

Hyrestagarens skyldigheter
Du som hyr bilen och andra personer som använder bilen med  
ägarens medgivande ska vara aktsam och följa de aktsamhetskrav 
som finns i villkoret. Om aktsamhetskraven inte följs vid skada kan 
ersättning minskas eller helt utebli.

Nedan följer några av våra aktsamhetskrav. Samtliga finns i försäk
rings villkoren.

Krav på lås och förvaring
Du ska alltid låsa bilen när du lämnar den. Nycklarna ska förvaras på 
ett säkert sätt och inte i närheten av bilen.

Vid uthyrning med GoMore Nyckelfri ska bilnyckel, både vid försäk
ringens tidpunkt för start och avslut, placeras så att den inte är synlig 
utifrån.

Krav på föraren
Vi ställer också vissa krav på dig som förare:
• Du ska följa biltillverkarens anvisningar, det vill säga följa instruk

tions boken/serviceboken.
• Bilen får inte användas på ett sätt som är mer påfrestande för 

bilen än normal användning. Bilen får inte lastas över sin maximala 
lastvikt eller dra mer än vad den klarar av enligt tillverkaren.

• Använder du starthjälp eller utrustning för att värma eller torka 
bilen ska du följa tillverkarens anvisningar.

I följande fall lämnas ingen ersättning:
• Om föraren själv har orsakat skadan med uppsåt eller genom grov 

vårdslöshet.
• Om föraren är påverkad av alkohol eller annan drog som är straff

bart enligt lag.
• Om den som kör saknar giltigt körkort eller om det är körförbud på 

bilen.

Övrig information
Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar filial till Tryg Forsikring 
A/S (Org nr 516403 8662) Box 7830, 103 98 Stockholm, telefon 
0200 259 259, www.modernaforsakringar.se. Tryg Forsikring A/S 
Danmark, Klausdalsbrovej 601, DK 2750 Ballerup, Danmark, CVR.nr. 
24260666, www.tryg.dk.

Moderna Försäkringar står under tillsyn av danska Finanstilsynet och 
svenska Finansinspektionen. Moderna följer svensk lag om mark
nadsföring. Vi kommunicerar både skriftligt och muntligt på svenska, 
villkor tillhandahålls på svenska. Svensk lag tillämpas på det mellan 
dig och oss träffade avtalet.

http://www.modernaforsakringar.se
http://www.tryg.dk


Om vi inte är överens
Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet 
i ett ärende kan du vända dig till den som handlagt ditt ärende. 
Det finns också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på            
Moderna Försäkringar, som ser till att klagomålet hanteras,              
klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se.

Du kan få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller skade
reglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå, 
www.konsumenternas.se. Du kan även vända dig till Hallå Konsu
ment, www.hallakonsument.se, eller den kommunala konsument 
vägledningen för råd och hjälp, för kontaktuppgifter se din kommuns 
hemsida.

Du har som privatperson också möjlighet att vända dig till 
 Trafik skadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, som prövar 
 person skada till följd av trafik, Allmänna Reklamationsnämnden, 
www.arn.se, Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd och 
 Personförsäkringsnämnden, www.forsakringsnamnder.se. 
Du har alltid möjlighet att väcka talan i allmän domstol. 

Om du har en försäkring som innehåller ett rättsskyddsmoment   kan 
detta rättsskydd även komma att gälla i en tvist mot oss. Förut sätt
ningarna framgår av försäkringsvillkoret.

Sammanfattning av integritetspolicy
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskydds
förordning och kompletterande svensk dataskyddslagstiftning. 
Personuppgifterna som behandlas är t.ex. namn, adress, person
nummer, betalningsinformation, övriga uppgifter som behövs 
för tecknande eller ändring av försäkring eller övrig försäkrings
administration, såväl som uppgifter som lämnas i samband med 
skadereglering, etc.

Uppgifterna hämtas vanligtvis från dig som kund men kan även  
erhållas från t.ex. någon av våra samarbetspartners. Uppgifterna kan 
också hämtas in eller kompletteras och uppdateras från myndig
heters register. Personuppgifterna behandlas för att vi ska kunna 
fullgöra våra skyldigheter mot dig som kund enligt försäkrings avtalet, 
såsom vid bedömning av försäkringsansökan, utredning av försäk
ringsärenden samt administrering av ditt försäkringsavtal.

Personuppgifterna kan även användas för marknadsföring och som 
underlag för riskbedömning, analyser, affärsutveckling och statis
tik. Uppgifter kan för nämnda ändamål komma att lämnas ut till 
samarbets parters, inom och utom EU  och EES området, försäkrings 
förmedlare eller andra bolag inom koncernen.  Uppgifterna kan 
enligt lag även behöva lämnas ut till myndigheter. Uppgifterna sparas 
inte längre än nödvändigt för ändamålen. 

För fullständig information om behandlingen av personuppgifter, 
se Moderna Försäkringars integritetspolicy på  
www.modernaforsakringar.se/integritet.

Moderna Försäkringar är personuppgiftsansvarig. Om du vill få  
information om vilka personuppgifter om dig som behandlas, om du 
vill begära ut de personuppgifter som du har lämnat till oss, begära 
rättelse m.m. kan du skriva till dataskydd@modernaforsakringar.se 
eller till Moderna Försäkringar, Dataskyddsombud, Box 7830, 
103 98 Stockholm. Genom att kontakta oss kan du även begära att 
integritetspolicyn skickas per post till dig samt meddela att dina 
personuppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.
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