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Med tillämpning av försäkringsvillkor för Motor, MF-M 2019-07-01, samt i försäkringsbrevet/hyresavtalet angivna villkor i 
övrigt, gäller följande ändringar och tillägg.

Försäkringen är en obligatorisk gruppförsäkring. Försäkringstagare är GoMore Sverige Filial. Försäkringstagaren har ensam 
rätt att ingå avtal med Moderna Försäkringar (fortsättningsvis Moderna) om ändring eller upphörande av försäkringen och 
att motta uppsägning om försäkringen.

A. Vilka fordon försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för privatägd personbil, husbil och lätt lastbil (nedan benämnd ”bilen”) registrerad för privat person-
transport angiven i hyresavtal genom GoMore, samt leasingbilar som är privatleasade genom GoMore eller samarbets-
partner till GoMore.

B. Förutsättningar för att försäkringen ska gälla
För att omfattas av försäkringen ska samtliga nedanstående punkter vara uppfyllda under hela hyresperioden:
• Bilen ska vara privatägd och registrerad för privat persontransport i Sverige. Företagsägt fordon godkänns endast i det fall 

bilen är privatleasad genom GoMore eller samarbetspartner till GoMore.

• Bilen får inte användas i yrkesmässig trafik. 

• Bilens totalvikt får vara högst 3 500 kg.

• Bilen marknadsvärde får vara högst 1 000 000 SEK. 

• Bilens mätarställning får inte överstiga 250 000 km.

• Bilens får inte vara äldre än 15 år räknat från första registreringsdatum.

• Bilägaren ska ha en gällande helförsäkring (Trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring/vagnskadegaranti) för bilen.

• Bilen ska vara registrerad i trafik i Sverige.

• Hyrestagaren och eventuella tillkommande förare ska ha fyllt 21 år och ha ett giltigt körkort sedan minst 1 år tillbaka samt 
vara giltigt för körning i Sverige. Hyrestagare och eventuella tillkommande förares körkortsnummer ska framgå av 
hyresavtalet vid bokning av bil.

• 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. 

• Bilens registreringsbevis del 2 får inte förvaras i bilen vid uthyrning.

• Om bilen ska köras utanför Sverige ska grönt kort och registreringsbevis del 1 medtagas.

• Vid uthyrning med GoMore Nyckelfri:
– Fotodokumentation av fordonet ska göras av hyrestagaren i direkt anslutning till början och avslut av uthyrningen.

– Bilnyckel ska, både vid försäkringens tidpunkt för start och avslut, placeras så att den inte är synlig utifrån.

C. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för: 
• Den i Vägtrafikregistret registrerade ägaren eller brukaren av bilen. 

• Hyrestagaren (den primära föraren) och eventuella extra förare av bilen som framgår av hyresavtalet den aktuella 
hyresperioden.

C1  Undantag
Försäkringen gäller inte då uthyraren av bilen brukar bilen under uthyrningsperioden.

  GoMore Personbil-, husbil- och lätt lastbilsförsäkring
     Villkor MF-M GoMore – Gäller från 2020-11-01

Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S | Bolagsverket | Org. Nr. 516403-8662

Tryg Forsikring A/S | Erhvervsstyrelsen | CVR-No. 24260 666 | DK-2750 Ballerup | Danmark



D. Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller i Sverige. Om bilen ska köras utomlands måste tillåtelse för körning i utlandet ha lagts 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 Trafikförsäkrings föreningens hemsida, www.tff.se, kan du se vilka länder som kräver Grönt Kort.

E. När försäkringen gäller 
Försäkringen är en korttidsförsäkring och gäller under den period som bilen är uthyrd via GoMore. Start- och sluttidpunkt 
framgår av hyresavtalet dock längst i 30 dagar sammanhängande.

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

E1  När försäkringen upphör att gälla
Försäkringen upphör att gälla:
• Vid tidpunkten då hyresavtalet upphör att gälla.

• Om bilen totalskadas under hyresperioden.

• Om bilen lämnas tillbaka till ägaren före hyresperiodens slut.

• Om bilen överlämnas till annan part, till exempel verkstad på grund av reparation eller service.

• Vid uthyrning med GoMore Nyckelfri upphör försäkringen att gälla när hyrestagaren när hyrestagaren låser bilen med appen 
och då betraktas som återlämnad till ägaren.

F.  Vad försäkringen gäller för
Försäkringen omfattar nedanstående försäkringsmoment. 

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.

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.

Delkaskoförsäkring
• Brandförsäkring

• Glasförsäkring

• Stöldförsäkring

För avmonterad utrustning och extrautrustning tillhörigt fordonet är ersättningen begränsad till 20 000 kr inkl. montering, arbets -
kostnad och moms. I övrigt gäller försäkringsvillkoren MF-M 2019-07-01 för vilken egendom som är försäkrad och med vilka begränsningar.
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Väghjälpsförsäkring

Assistans
Försäkringen omfattar assistans vid skada eller oväntat driftstopp, till exempel vid behov av starthjälp vid driftstopp till följd av 
strömlöst batteri, däckskifte vid punktering, upplåsning av bildörr, eller transport av drivmedel vid driftstopp till följd av 
bränslestopp. 

Kostnader för eventuella reservdelar eller drivmedel ersätts inte. 

Vid punktering och reservhjul saknas, förbehåller sig Moderna rätten att utföra nödreparation, till exempel med hjälp av 
däcklagningstillbehör.

Bärgning
Om reparation på plats inte är möjligt och bilen inte kan fortsätta färden, omfattar försäkringen bärgning eller transport till 
närmaste lämpliga verkstad. 

Vid behov av assistans eller bärgning är ersättningen begränsad till bilens marknadsvärde före driftstoppet eller skadan.         
Den totala ersättningen för till exempel hemtransport och fordonstransport kan därför inte överstiga bilens marknadsvärde   
före skadetillfället.

Om bilen inte kan repareras inom tre dagar
Om verkstaden inte kan åtgärda bilen till kördugligt och trafiksäkert skick inom tre dagar, för fortsatt färd eller hemfärd med 
bilen, omfattar försäkringen transport av bilen till uthyrarens hemort eller till närmaste verkstad därvid.

Om transporten kräver färjebiljett, bro- och vägavgifter eller liknande, ersätts inte dessa kostnader av försäkringen. 
Betalning av utgift för detta ankommer på hyrestagaren av bilen att betala innan transporten påbörjas.

Av- och pålastning av resgods, djur och bagage omfattas inte av försäkringen. Moderna förbehåller sig rätten att inte åta sig 
vidaretransport av eventuellt resgods, djur och liknande, som befinner sig i eller på den försäkrade bilen. 

Transport av förare och passagerare
Vid skada eller driftstopp när bilen ska transporteras, ersätter försäkringen transport med allmänna kommunikationsmedel 
av förare och passagerare till verkstaden eller närmaste övernattningsställe.

Ersättning vid reparation
Vid skada eller oväntat driftstopp, när bilen ska repareras på verkstad, lämnas ersättning till hyrestagaren med 750 kr per 
dag. Ersättning lämnas i avvaktan på reparation eller tills det visar sig att reparation att inte är möjlig, dock längst i tre dagar. 

Om bilen inte blir reparerat inom tre dagar, eller om det visar sig att reparation inte är möjlig, ersätter försäkringen 
nödvändiga och skäliga kostnader för persontransport av förare och passagerare enligt avsnitt G1, Persontransport, i 
försäkringsvillkor Motor MF-M 2019-07-01.

Vagnskadeförsäkring 

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

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

I övrigt gäller samma villkor som för stöld enligt försäkringsvillkor MF-M 2019-07-01.
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G. Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för nedanstående avsnitt enligt försäkringsvillkor MF-M 2019-07-01:
• Rättsskydd enligt avsnitt H.

• Maskin enligt avsnitt F4.

• Särskilt villkor enligt avsnitt I.

• Tilläggsförsäkringar enligt avsnitt J.

Försäkringen gäller inte heller
• För lös egendom i bilen.

• För den del av skadan som kan ersättas genom bilens vagnskadegaranti.

• Vid bedrägeri: 
– Om hyrestagaren haft tillgång till bilens registreringsbevis del 2. 

– Om det saknas foto av körkortet och passet då föraren har utländskt körkort.

• Vid väghjälp och assistans:
– Om behovet av väghjälp var känt vid uthyrningstillfället.

– Vid körning till- och från bilskrot.

– Transport mellan verkstäder.

– Kostnader för reservdelar, arbete och övrigt till verkstaden, för felsökning av skada som inte är ersättningsbar.

H. Självrisk
Självrisken framgår av hyresavtalet. För fullständigt villkor – läs mer här
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https://www.modernaforsakringar.se/siteassets/documents/moderna-forsakringar/bilforsakring/viktiga-dokument/aktuella-villkor.pdf

