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Allmänt
Verktygsförsäkring i servicebil är ett komplement till allmänt
villkor för egendomsförsäkring. Försäkringen gäller för de
verksamheter som har verktyg i servicebilar.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden under transport samt under
lastning och lossning i samband med transporten.
Med servicebil avses även tillhörande släpfordon.

Försäkrad egendom och försäkringsbelopp

Försäkringsbelopp
Samtliga servicebilar som används i verksamheten ska
anges till antalet i försäkringsbrevet för att full försäkring ska
föreligga, annars ersätts så stor del av skadan som antalet
angivna servicebilar utgör i förhållande till det verkliga antalet
servicebilar som används i verksamheten.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada
på eller förlust av försäkrad egendom. Försäkringen gäller för
stöld endast om stöldtillfället kan preciseras.
Undantag
Försäkringen gäller inte för skada genom bedrägeri,
förskingring eller liknande förmögenhetsbrott, skada som
sker under transport i yrkesmässig trafik eller för egendom
som tappas bort eller förlagts.

Försäkringen omfattar egendom som består av
verktyg, arbetsmaskiner (dock ej motordrivna fordon),
arbetsmaterial och reservdelar som har direkt samband med
serviceverksamhet eller entreprenadverksamhet.

Självrisk

Undantagen egendom
Exempel på egendom som undantas i försäkringen
är: fast monterad utrustning i servicebilen, TV, GPS,
kommunikationsradio, takräck, takbox, lösa tillbehör
brandsläckare, kupèvärmare och bilverktyg.

Några av säkerhetsföreskrifterna i försäkringen

Självrisken är 0,2 prisbasbelopp om inte annat framgår av
försäkringsbrevet.

Transportskada
För att förhindra skada på egendom under transport, lastning
och lossning ska
• egendomen emballeras, packas, stuvas, anoljas eller i övrigt
iordningställas på ett ändamålsenligt sätt
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Denna information är en kortfattad beskrivning av
försäkringsvillkoret Verktygsförsäkring i servicebil T 110. För
försäkringen gäller alltid det fullständiga villkoret. Villkoren
finns att hämta på www.moderna forsakringar.se/foretag.

• egendom som kan skadas av nederbörd vara täckt på
tillfredställande sätt
• egendom av farlig beskaffenhet transporteras i enlighet
med gällande lagar och förordningar för sådan transport
Stöldskada

Försäkringar tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga
uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för
riskbedömningen ska rätta uppgifter lämnas utan oskäligt
dröjsmål. Om Moderna inte har fått rätt information riskerar
den försäkrade att få minskad ersättning vid en skada eller att
ersättningen helt uteblir.

För att förhindra stöld ska

Säkerhetsföreskrifter

• egendom inte förvaras på öppet flak eller flak täckt med
kapell utan att fordonet hålls under uppsikt

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa
bestämda handlingssätt eller anordningar som är avsedda
att förebygga eller begränsa skada. Försäkringsvillkoren
innehåller ett särskilt avsnitt med de säkerhetsföreskrifter
som gäller för respektive försäkringsmoment. Föreskrifter
kan också anges i försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset
eller i särskilt villkor.

• släpfordon vara låst med godkänd låsenenhet (dragskolås)
– både när det är kopplat till dragfordonet och när det har
parkerats frånkopplat
• egendom inte förvaras på öppet flak eller flak täckt med
kapell utan att fordonet hålls under uppsikt
• fordonets förarhytt, takbox, släpfordon och övriga
utrymmen vara låsta
Om säkerhetsföreskrift inte varit uppfylld vid skada är
påföljden att skadeersättningen minskas eller helt faller bort,
beroende på situation.

Generella bestämmelser vid företagsförsäkring
Försäkringstid
Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är
avtalstiden för försäkringen. Tecknas försäkringen på
begynnelsedagen räknas försäkringstiden först från tidpunkt
då försäkringsavtalet ingås. Saknas utredning om vilken tid på
dygnet som avtalet har ingåtts, ska det anses ha skett klockan
tolv på dagen.
Premiebetalning
Premien ska vara betald senast på avtalstidens första dag
eller på annan senare dag som anges på premiefakturan.
Betalas premien inte i tid, föreligger dröjsmål med
premiebetalningen. Om dröjsmål med premiebetalningen
kvarstår även efter att påminnelse förfallit är försäkringen
inte i kraft förrän dagen efter att betalning kommit Moderna
tillhanda. Dessutom har Moderna rätt att säga upp
försäkringen vid dröjsmål med premiebetalning.
För tilläggspremie föranledd av ändring av försäkringen
under försäkringstiden gäller att premien ska vara betald
senast på ändringens avtalstids första dag eller på annan
senare dag som anges på premiefakturan. Modernas
ansvar inträder vid tidpunkten då ändringen avser att börja
gälla, under förutsättning att premien betalas i enlighet
premiebetalningsreglerna. I annat fall träder ändringen inte i
kraft.
Upplysningsplikt
Både vid tecknande och vid förnyelse av försäkringen
är det viktigt att Moderna Försäkringar får rätt uppgifter
om de försäkrades verksamheter, årsomsättning och
andra uppgifter som ligger till grund för omfattning och
premieberäkning. Om den försäkrade inser att Moderna
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Om säkerhetsföreskrift inte följts vid skada medför detta att
den försäkrade får minskad ersättning eller att ersättningen
helt uteblir.
Allmänna undantag
De allmänna undantagen för försäkringen är:
Atomkärnprocess och strålningsskada, Krig, terrorism,
sabotage, upplopp mm, Grov vårdslöshet, uppsåt
och förutsebar skada, Skada som annan svarar för,
Dammgenombrott, Vulkanutbrott, Asbest.
Utöver Allmänna undantag kan undantag finnas under
respektive avsnitt i försäkringsvillkoren.

Åtgärder vid skada
Räddningsplikt
När ett försäkringsfall inträffar, eller kan befaras vara
omedelbart förestående, ska den försäkrade efter förmåga
vidta åtgärder för att förhindra eller begränsa skadan och, om
någon annan är ersättningsskyldig, bevara den rätt Moderna
kan ha mot denne.
Till exempel
• snarast möjligt omhänderta och skydda skadad och
oskadad egendom
• utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även av provisorisk
art, för att återuppta eller upprätthålla den försäkrade
rörelsens drift
• begränsa verkningarna av händelse som kan medföra
skadeståndsskyldighet
• reklamera och framställa skadeståndskrav inom avtalade
eller lagenliga tidsfrister gentemot en förmodad 		
skadevållare.
Anmälan om skada
Den försäkrade är skyldig att till Moderna anmäla
försäkringsfall som kan medföra förlust, kostnad eller
skadeståndskrav så snart som möjligt.
Ersättningsanspråk
Anspråk på försäkringsersättning eller annat
försäkringsskydd ska framställas till Moderna Försäkringar
inom ett år från tidpunkten när det förhållande som

enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskyddet
inträdde. I annat fall förlorar den försäkrade rätten till
försäkringsersättning eller annan försäkringsskydd.
Definitioner
I villkoret AB-DF finns Definitioner - Förklaringar av ord i
villkoren som anges med kursiv stil.
Försäkringsgivare
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

Om vi inte är överens
Om du inte är nöjd med vårt beslut kan ett telefonsamtal eller
ett brev till skaderegleraren vara tillräckligt för att problemet
ska klaras upp. Du har även möjlighet att få klagomål och tvist
som rör försäkringen prövad av nedan angivna nämnder.
Försäkringsbolagets Skadeprövningsnämnd
Skriv till Skadeprövningsnämnden om du vill ha ditt ärende
prövat. Det finns alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid
allmän domstol.
Moderna Försäkringar
Skadeprövningsnämnden
Box 7830, 103 98 STOCKHOLM

Anmäl skada
Moderna Försäkringar
FE 374, 106 56 STOCKHOLM
Telefon dygnet runt: 0200-21 21 20
Fax: 0696-500 30
E-mail: motorskador.företag@modernaforsakringar.se
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