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Självriskeliminering djurkollision

Försäkra dig mot oväntade möten med älg,
rådjur, vildsvin och andra djur.
Varje år sker ca 45 000 djurkollisioner i Sverige. I de flesta fall medför de inte några allvarliga skador på förare och
passagerare. Däremot kan bilen bli ordentligt tilltygad, vilket innebär att du behöver betala självrisk. Men med vår
försäkring Självriskeliminering djurkollision slipper du det. Den täcker hela beloppet vid kollision med något djur.
Dessutom får du ersättning för skador på kläder som bars vid olyckan. Maximal ersättning för självrisk och kläder är
10 000 kronor. Allt detta för bara 100 kronor per år gör den till en självklarhet för dig som då och då kör bil på landsväg.

HUR UNDVIKER DU ATT KOLLIDERA MED VILT?
• Var extra uppmärksam i gryning och skymning under vår och höst, då är de stora djuren som mest aktiva.
• Ta det lugnt när du ser viltstängsel vid vägen. De är ingen garanti, snarare bevis på att det finns mycket vilt i området.
• Sök av vägrenen med blicken i riskområden.
• På natten syns djurens ögon som lysande prickar.
• Ser du en älg/ett rådjur finns det ofta fler i närheten.

Låter det intressant? Kontakta oss för en offert, på telefon 031 - 725 08 40.
Du kan också gå in på www.dacia.se/forsakring om du vill veta mer.

VILLKOR
Villkoret avser bilar försäkrade hos Renault
Försäkring och Dacia Försäkring. Om du råkar
ut för en skada så anmäler du händelsen till
Renault Försäkring, som administrerar all skadehantering för Dacia Försäkring.
Försäkringen ersätter självrisken oavsett
vilket djur du krockar med. Försäkringen
tecknas som tillägg till Dacia delkasko- eller
vagnskadeförsäkring.
Vid skada på ren eller tamdjur fordras anmälan
till djurägaren, eller om denne inte kan anträffas

anmälan till polisen. Vid kollision med älg, rådjur,
hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn eller
mufflonfår fordras polisanmälan. Intyg från polis
eller djurägare ska skickas till oss tillsammans
med skadeanmälan.
ERSÄTTNING LÄMNAS FÖR
• självrisk på vagnskadegaranti eller vagnskadeförsäkring.
• kläder som skadats i samband med olyckan.
Maximal ersättning för självrisk och kläder är

10 000 kronor. Saknas garanti eller vagnskadeförsäkring ersätts skadekostnaden, men maximalt med belopp motsvarande lägsta vagnskadesjälvrisken.
Gäller personbil, (fordonsklass 01) eller lätt
lastbil, (fordonsklass 50), försäkrad i Renault
Försäkring. För privatägd personbil gäller dessutom att vid kollision med ovanstående djur blir
det ingen premiepåverkan för uppkomna skador.
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