
Forsikring til privat bilutleie

Tryg har i samarbeid med GoMore satt sammen en forsikringsløsning som sikrer 
utleier økonomisk trygghet når bilen leies ut. Det er en forsikring som både dekker 
ansvar for skade ved bilens bruk, skade på bilen inkl. fastmontert ekstrautstyr samt 
ved tyveri og underslag. Dessuten dekker forsikringen veihjelp i Norge og ved kjøring 
i utlandet.

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade skjedd i utleiepe-
rioden, for eksempel skade på andre personer eller deres ting 
som skjer ved bilens bruk som kjøretøy.

Kaskoforsikring
Kaskoforsikringen dekker enhver på den forsikrede bil som har 
skjedd i utleieperioden (inkludert fastmontert ekstrautstyr og 
tilbehør), for eksempel skader ved påkjørsel eller hærverk. 
Kaskoforsikringen dekker også ved tyveri og underslag.  
Ved kjøring i utlandet dekker forsikringen hvis man har kjøpt 
dekningen for kjøring i utlandet og dette fremgår av leieavta-
len.

Tryg Veihjelp 
Tryg Veihjelp dekker i Norge samt i Europa og i de lande uten-
for Europa som er tilsluttet ”Grønt kort ordningen” hvis kjøp av 
dekning for kjøring i utlandet fremgår av leieavtalen.
Tryg Veihjelp gir deg assistanse ved uhell eller uforutsett 
driftsstopp, for eksempel ved starthjelp, skift av hjul, åpning av 
bildør, fritrekking ved fastkjøring eller utbringning av drivstoff 
på nedbrudstedet.
Kan ikke utbedringen skje på stedet og kan bilen ikke fortsette 
ved egen kraft, så hjelper vi i form av berging eller transport. 

Transporten av bilen skjer alltid til nærmeste verksted som kan 
reparere bilen.
Ved skade eller driftsstopp hvor bilen skal repareres gis det en 
kompensasjon til leietaker på 750 kroner pr. dag når leietaker 
avventer reparasjon eller inntil det er fastslått at reparasjon 
ikke er mulig, dog høyt i 3 dager. Har bilen ikke blitt reparert 
innen rimelig tid eller når det er fastslått at reparasjonen ikke 
er mulig, dekker forsikringen rimelige nødvendige omkostnin-
ger til hjemtransport av leier og passasjerer. Erstatningskravet 
skal sannsynliggjøres og dokumentasjon innsendes til Tryg før 
refusjon kan gis.

Forutsetninger for at kjøre den leide bil 
Leietaker samt eventuelle ekstra førere av bilen skal være fylt 
23 år, ha et gyldig norsk førerkort og ha hatt førerkortet i minst 
3 år. Leietaker samt eventuelle ekstra føreres førerkortnum-
mer skal fremgå av leieavtalen. 
Ved tilføyelse av ekstra fører etter leieavtalens inngåelse skal 
ekstra førers førerkortnummer kunne dokumenteres. 

Praktiske opplysninger 
Ikke-fastmontert tilbehør og ekstrautstyr tilhørende bilen er 
dekket med opptil 20.000 kroner i utleieperioden inkl. monte-
ring, arbeidslønn og moms.



For ansvar- og kaskoskader har leietaker en egenandel på 12.000 
kroner pr. skade. Skjer der både ansvars- og kaskoskade ved den 
samme begivenhet, beregner vi egenandel som for én skade. 
Ved underslag har leietaker en egenandel på 5 % av erstatnings-
beløpet, dog minst 10.000 kroner pr. skade. 

Gode råd når du forlader bilen
For at unngå tyveri av bilen skal du alltid fjerne tenningsnøkke-
len selv om du kun forlader bilen et kort øyeblikk, for eksempel 
på bensinstasjo¬nen eller ved oppholdsstedet. Blir bilen stjålet 
mens nøkkelen står i låsen eller ligger i eller ved bilen, kan vi av-
vise dekning for tyveri eller skade på bilen. Du skal samtidig sikre 
deg at dører, vinduer og soltak er låst og lukket. 
Verdigjenstander og mobilt elektronisk utstyr, for eksempel GPS, 
skal fjernes fra kabinen eller plasseres i låst hanskerom uansett 
om det er standardutstyr til bilen.

Ved skade 
Når du har vært ute for en skade er det viktig at du får de opplys-
ninger som skal brukes til behandling av skaden. 
Vi trenger følgende opplysninger om de involverte: bilenes 
registreringsnummer, de involvertes navn, telefonnummer og 
adresse, samt vitners navn, telefonnummer og adresse.
Det er også en god idé å ta bilder av skaden og skadestedet som 
dokumentasjon for omfanget og forløpet. 
Ved underslag/tyveri, forsøk på tyveri eller hærverk er det en 
betingelse for at få erstatning at det straks anmeldes til politiet. 
Du må sørge for at få en kvittering og et journalnummer for 
anmeldelsen.

Anmeldelse av skade
Leietaker skal hurtigst mulig og senest 24 timer etter leieavta-
lens avslutning anmelde skaden. Skaden anmeldes via GoMore’s 
app eller ved å kontakte GoMore på telefon +47 21 98 48 98.  

Får du stjålet eller på annen måte mister bilnøkkelen
Leietaker skal i dette tilfellet straks kontakte utleier. Den som 
har bilen i sin varetekt har ansvaret for å hurtigst mulig begrense 

risikoen for tyveri av bilen ved for eksempel å bruke en annen bil 
som sperre eller plassere bilen langt fra bopelen/hentestedet/
det sted hvor nøkkelen ble mistet. Utleier skal dessuten straks 
kontakte Tryg pr. telefon eller mail, slik at Tryg kan vurdere 
risikoen og vurdere om det er behov for bytte av dør- og/eller 
tenningslås. Hvis leietaker/utleier tilsidesetter dette ansvar så 
kan tyveriet eller dekning for skader etter tyveri på bilen avvises.

Skal du kjøre i utlandet   
Ved kjøring utenfor Norge dekker forsikringen dersom du har 
kjøpt dekning for kjøring i utlandet. Utleier skal utlevere grønt 
kort og vognkort (del 1) som leietaker skal medbringe ved kjøring 
i utlandet. 
Grønt kort er et internasjonalt forsikringskort for motorkjøretøy. 
Det grønne kort er dokumentasjon på at det foreligger lovpliktig 
ansvarsforsikring under ferdsel i utlandet.  Du kan lese mere om 
det grønne kortet og hvilke land det dekker på www.tryg.no.
Det er også alltid en god idé å ta med det internasjonale skade-
meldingsskjema når du skal kjøre i utlandet. Blanketten er på 
2 sider som fylles ut og underskrives på stedet med en kopi til 
hver part. Det er viktig at begge parter fyller ut og underskriver 
anmeldelsen selv om man er uenig. Samtidig må man huske 
å ta forbeholdet i punkt 14. Dermed kan man dokumentere at 
begge parter har vært på stedet selv om man ikke er enige om 
det som har skjedd. Ta gjerne bilde av bilene og ulykkesstedet 
innen bilene flyttes, og av motpartens grønne kort. Skriv aldri 
under på noe du ikke forstår. Det kan være ju¬ridisk bindende i 
en rettssak. Hvis du er i tvil skal du skrive at du ikke forstår den 
fulle ordlyd. 
Du kan finne blanketten ved at gå på tryg.no eller ved henvendel-
se til GoMore. 

Får du bruk for Tryg Veihjelp 
Har du bruk for Tryg Veihjelp skal du ringe til Viking på telefon: 
+47 67 52 57 66.
Opplys at du er omfattet av GoMore’s privat bilutleieforsikring,
polisenummer: 6684098

Denne oversikten inneholder ikke alle opplysninger om GoMore’s forsikring, 
i tilfelle skade er det vilkårene som gjelder. Du kan hente vilkårene på www.gomore.no  
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