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Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkringen Aimo Självriskeliminering är en frivillig gruppförsäkring som täcker självrisk vid skador som omfattas av t.ex.
ordinarie fordonsförsäkring.

Vad ingår i försäkringen?
I Aimo Självriskreducering ingår:
✓

Reducering av självrisk ned till 2 000 kr i din ordinarie fordonsförsäkring per skada i samband med skadehändelser som
i övrigt kan ersättas genom fordonets trafikförsäkring, kaskoförsäkring eller vagnskadegaranti.

Vad ingår inte i försäkringen?
I försäkringen ingår inte:



Ersättning för kostnader som inte har något samband med den ordinarie fordonsförsäkringen såsom tilläggsavgift vid
felparkering.



Ersättning för kostnader som har framkallats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.

Finns det några begränsningar av vad försäkringen täcker?


Försäkringen gäller endast i Sverige.



Skada ersätts inte om fordonet används vid motortävling, terrängkörning e.d.

Var gäller försäkringen?
✓

Försäkringen gäller i Sverige.

Vilka är mina skyldigheter?
Dina skyldigheter är följande:

•
•
•
•
•
•
•

Följa den lagstiftning och andra bestämmelser som gäller på området.
Betala försäkringspremien i tid.
Lämna riktiga och fullständiga uppgifter.
Anmäla skadehändelser till Aimo Solution så snart som möjligt.
Skicka in nödvändiga dokument till Aimo Solution.
Följa anvisningar för användning, skötsel och underhåll av fordonet.
Se till att fordonet inte framförs av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

När och hur ska jag betala?
Försäkringen betalas genom applikationen alternativt genom ett separat avtal.

När börjar och slutar försäkringen gälla?
Försäkringen gäller under hyresperioden som har överenskommits och bekräftats av Aimo Solution, dvs. från att den försäkrade
låser upp fordonet till dess att den försäkrade avslutar uthyrningen i Aimo-appen och låser fordonet.

Hur kan jag säga upp avtalet?
Försäkringen kan sägas upp genom kontakt med Aimo Solution.

