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SAFETYRESPECT • INFO@SAFETYRESPECT.SE • WWW.SAFETYRESPECT.SE

SAFETYRESPECT HYRFÖRSÄKRING

Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller med allriskomfattning för plötslig och 
oförutsedd fysisk skada, till exempel:
• brand
• stöld
• skadegörelse
• vattenskada. 

Försäkringen gäller inte för skador som upp stått av annan 
förslitning eller förbrukning, som korrosion, vårdslöst hand
havande, gradvis försämring, sprängning eller klotter. 

För att försäkringen ska gälla ska du som kund vidta rimliga 
säkerhets och försiktighetsåtgärder. Du ska också försöka 
undvika eller begränsa den skada som inträffat eller som du tror 
kan inträffa. Om skadan beror på att du utsatts för ett brott ska 
du göra en polisanmälan direkt. 

Försäkringen gäller i hela Norden. 

Låg självrisk och avgift 
Avgiften för försäkringen är 5% av brutto priset exkl. moms, enligt 
gällande prislista. 

Självrisken är 0,1 prisbasbelopp per skadetillfälle. 

Kontakta SafetyRespect om du har frågor rörande försäkrings
villkoren. 

Vid skada eller stöld
Om skada eller stöld har inträffat, gör så här: 

1. Kontakta snarast din närmsta SafetyRespect depå och mejla till SafetyRespects skadeavdelning: 
info@safetyrespect.se. I din kontakt med SafetyRespect ska du uppge kundnamn, adress, telefon, kontakt
person och projektnummer. 

2. Gör en polisanmälan på Polisens hemsida. Uppge skadad eller stulen utrustning samt beskrivning av hän
delsen. Vid stöld eller skada på personligt fallskydd ska individnummer på utrustningen också anges. 

3. Fyll i blanketten Skadeanmälan som du hittar på vår webbplats. Ifylld blankett med en kopia på polisanmälan 
ska snarast skickas till Safety Respect på mejladressen info@safetyrespect.se. Som kund betalar du hyra för 
utrustningen till dess att ifylld skadeanmälningsblankett med kopia på polisanmälan kommit in till oss. 

4. När SafetyRespect har tagit emot skadeanmälan och kopia på polisanmälan tar vi kontakt med dig och ger 
dig närmare anvisningar. Vi håller dig sedan uppdaterad under ärendets gång. 

SafetyRespect erbjuder möjligheten att teckna en 
hyrförsäkring för den utrustning som du hyr av oss. 
Försäkringen är framtagen i samarbete med 
Länsförsäkringar och ger dig ett skydd mot bland annat 
stöld och skadegörelse.  


