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Försäkring för maskiner, motorredskap och skogsmaskiner
Gäller från 1 april 2016

För- och efterköpsinformation

Försäkringen är uppbyggd så att ni kan utforma försäkringen för just
era maskiner. Med delkasko får ni utöver trafikförsäkring även skydd
vid brand, stöld och glas. Med vagnaskadeförsäkring får ni ett komplett
skydd för era maskiner, motorredskap och skogsmaskiner.
Detta är en sammanfattning över vad som ingår i vår
försäkring för maskinägare. Läs igenom och spara gärna
denna information. De fullständiga villkoren finner du på vår
hemsida; www.modernaforsakringar.se
Försäkringen är uppbyggd så att du kan utforma försäkringen
så att den passar dig och din verksamhets försäkringsbehov.
Försäkringen är uppdelad i trafikförsäkring, delkasko
och vagnskadeförsäkring. De flesta maskiner gäller att
de är trafikförsäkringspliktiga. Trafikförsäkringen utgör
grunden i försäkringsskyddet. Med delkasko blir maskinen
halvförsäkrad. Då ingår även skydd vid brand, stöld, glas, kris
mm. Med vagnskadeförsäkring är maskinen helförsäkrad.
Vagnskadeförsäkring ger ersättning för skador på den
försäkrade maskinen vid exempelvis en trafikolycka eller
dikeskörning. Då får du ett komplett skydd för ditt fordon.
Till detta kan du välja att komplettera skyddet med
olika tilläggsförsäkringar. Avbrottsförsäkring som ger
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kompensation vid ersättningsbara egendomsskador är
ett exempel på en tilläggsförsäkring. Vidare kan försäkring
för trafikolycksfall tecknas. För verksamheten kan ett
kompletterande skydd tecknas. Det avser egendomsskydd
för kontor och garage. Även en ansvarsförsäkring
och rättsskyddsförsäkring för verksamheten ingår i
verksamhetsförsäkringen.

Krav vid förvaring inom låst eget inhägnat område
Området där den försäkrade egendomen förvaras ska vara
omsluten av en inhägnad, t.ex. stängsel eller vägg samt grind,
port eller dörr.

Trafikförsäkring
Det är ett lagstadgat krav att fordon som är
trafikförsäkringspliktigt och inte är avställt, ska ha en
trafikförsäkring. Försäkringen ersätter personskador och
vissa egendomsskador enligt reglerna i Trafikskadelagen.
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Exempel vad som ersätts med Trafikförsäkringen är skador
på förare och passagerare. Det kan gälla kostnader för
vård, ersättning för förlorad arbetsinkomst eller livränta vid
bestående personskada.
Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det sk.
Gröna kort-systemet.
Viktiga begränsningar
Exempel på vad Trafikförsäkringen inte gäller för är skador
på eget fordon och inte heller för skador på egendom som
transporteras med fordonet.

Kaskoförsäkring
Egendomsskyddet omfttar själva fordonet och utrustning
i eller på fordonet som hör till fordonet. Ersättningen
begränsas till om egendomen är fast monterad eller inte.
Även avmonterad fordonsdel eller utrustning kan ingå.
Ersättningen är begränsad till 3 prisbasbelopp. Om du
har behov av ett högre belopp kan du teckna en särskild
försäkring för Åkeritillbehör.
Ljud och bildutrustning som inte ingår i fordonets
standardutrustning, ingår endast om den är fast monterad
och konstruerad enbart för att användas i fordonet
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte vid skada som består i slitage,
förbrukning eller som orsakats av bristfälligt underhåll eller
uppenbart felaktig reparationsåtgärd.

Brand
Försäkringen gäller skada genom brand, blixtnedslag
eller explosion. Även skador på elektriska kablar genom
kortslutning samt direkta följdskador på strömförbrukare.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för skada;
• på ljuddämpare, däck och slangar genom brand eller
explosion
• på elektrisk motor, styrdon och ström-förbrukare genom
brand eller kortslutning .

Glasruteförsäkring
Försäkringen gäller för skada på vindruta, sidoruta eller
bakruta som består i att rutan genombrutits, spräckts eller
krossats.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för skada som hänt vid kollision,
vältning eller när fordonet körts av vägen. Inte heller vid stöld
eller skadegörelse. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.
Vid reparation av glasruta är självrisken 100 kr/ stenskott.
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Stöld
Försäkringen gäller för skador genom stöld, tillgrepp och rån.
Observera att mobiltelefoner inte omfattas.
Viktiga begränsningar
Exempel på vad som inte ersatts är om någon som får
använda maskinen inte lämnar tillbaks maskinen, s.k. olovligt
brukande.
Säkerhetsföreskrifter för stöld är bland annat;
Tillbehör och utrustning som hör till fordonet ska förvaras i
fordonet eller i låst lokal som enbart försäkringstagaren har
tillträde till.
Tänk på att nycklar till fordonet är ytterst stöldbegärliga,
förvara därför nycklar med omtanke. Det får inte finnas
märkning eller namn på nycklarna så att det lätt kan
identifieras.

Skadegörelse
Försäkringen ersätter skadegörelse orsakad av annan person.

Rättskyddsförsäkring för fordonet
Rättsskyddsförsäkringen kan ersätta ombuds- och
rättegångskostnader som ägaren eller användaren kan bli
skyldig att betala vid vissa tvister som kan prövas si allmän
domstol. Det kan t.ex. vara i samband med en trafikolycka
eller vid köp, försäljning eller reparation av fordonet.
Högsta ersättning är 3 prisbasbelopp.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för tvist;
• Där värdet av vad som yrkas är lägre än 0,5 prisbasbelopp
(sk. Småmål).
• Vid förundersökning och brottmål där misstanke eller åtal
avser hastighets-överträdelser enligt Trafikförordningen,
körning mot rött ljus enligt Trafik-förordningen brott för vilket
stadgas strängare straff än böter, till exempel rattfylleri olovlig
körning.

Krisförsäkring
Försäkringen gäller för föraren av försäkrat fordon
arbetstagare hos försäkringstagaren make/sambo till
försäkrad enligt ovan passagerare i taxi vid trafikolycka.
För försäkrad som råkar ut för någon av nedanstående
skadehändelser och detta medför en psykisk kris, ingår
Kristerapi. Skadehändelser som avses är trafikolycka, rån, hot
eller överfall i samband med färd med fordonet.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte för behandlingskostnad som uppstått

i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat
till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är straffbelagd.
Försäkringen omfattar inte heller kostnad för juridisk
rådgivning.

Vagnskadeförsäkring

Tilläggsförsäkringar
Avbrottsförsäkring
Ersättning lämnas om fordonet inte kunnat användas på
grund av;

Försäkringen gäller för skada genom trafikolycka eller annan
yttre olyckshändelse. Försäkringen gäller även för skada i
samband med montering/avmontering av utrustning för
snöröjning och liknade.

• ersättningsbar brand-, stöld- eller glasskada
• ersättningsbar vagnskada om vagnskadeförsäkring finns

Vagnskadeförsäkringen gäller även vid skada som uppstått
under transport med annat fordon.

Ersättning lämnas inte

Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte skador som består i slitage eller om
underhållet av fordonet är eftersatt.
Värderings- och ersättningsregler
Moderna Försäkringar avgör om och hur fordonet ska
repareras eller ersättas. Kontant ersättning grundar
sig på marknadsvärdet omedelbart före skadan. Om
marknadsvärdet inte kan fastställas görs ålders och slitageavdrag från kostnad för ny likvärdig utrustning. Du skall
kunna styrka innehavet med originalkvitto eller garantibevis
för att ersättning skall utbetalts. Vi övertar i normalfallet
äganderätten till fordon eller delar som ersatts om inte annat
överenskommits.

Bärgning
Vid ersättningsbar egendomsskada, exempelvis vid brand,
stöld eller vagnskada ersätter vi nödvändig bärgning till
närmaste verkstad som kan reparera. Efter stöld eller tillgrepp
ersätter vi dina skäliga kostnader för att hämta fordonet. Om
fordonet är vagnskadeförsäkrat ersätts även bärgning som
inträffat efter allmän väg även om fordonet inte är skadat
(fastkörning). Gällande vagnskadesjälvrisk tillämpas.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte om händelsen inträffat vid driftstopp
på grund av brist på drivmedel eller för merkostnad avseende
transporterat gods.

Viktiga begränsningar

• om försäkringstagaren får stilleståndsersättning från
trafikförsäkringen, annan skadeståndsersättning eller
ersättning för inkomstförlust på grund av personskada, annat
än då avbrottsersättningen är högre. I sådant fall betalas
mellanskillnaden.
• när ditt fordon före skadetillfället var avställt eller var belagt
med körförbud.
Ersättningsbeloppet baseras på fordonet/maskinens vikt och
ålder enligt en tabell, se villkoret.
Karenstiden är 5 dagar.

Trafikolycksfall
Försäkringen kan endast tecknas som tillägg till
minst halvförsäkrad fordon i Moderna Försäkringar.
Trafikolycksfallsförsäkring gäller för personskada på
fordonets förare och passagerare, som uppkommer till
följd av trafik med det försäkrade fordonet och som medför
medicinsk invaliditet.
Trafikolycksfall gäller medicinsk invaliditet (100 %),
600 000 kr per person samt dödsfall 20 000 kr.
Viktiga begränsningar
Försäkringen gäller inte om;
• föraren varit påverkad av alkohol, andra berusningsmedel,
sömnmedel, narkotiska preparat etc.
• föraren saknar behörighet att framföra fordonet.
Trafikolycksfall gäller utan självrisk.

Rörelseförsäkring – Maskinförsäkring
Rörelseförsäkring är en tilläggsförsäkring.

Egendomsförsäkring
Gäller företagets egendom i form av reservdelar till fordon,
utrustning i verkstad och kontor. Högsta ersättning är
3 prisbasbelopp per skada vid plötslig och oförutsedd skada.
Se villkor för låskrav på dörrar och fönster.
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Resegods
Ersättning lämnas för skador på förarens personliga lösöre
som under färd skadas genom trafikolycka, stöld eller brand.
Ersättning lämnas upp till 1 prisbasbelopp.

Rättsskyddsförsäkring för verksamheten
Gäller för försäkringstagaren i tvist eller vid skattemål som
har direkt samband med den försäkrade verksamheten.
Försäkringsbeloppet är begränsat till 5 prisbasbelopp
vid varje tvist eller skattemål. Självrisken är 20 % av
prisbasbeloppet samt 20 % av överskjutande kostnad.

Ansvarsförsäkring för verksamheten
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser person
och/eller sakskada som inträffar under försäkringstiden och
som har samband med yrkesmässig entreprenadverksamhet.
Vid miljöskada gäller försäkringen enbart för skada som
inträffar och upptäcks under försäkringstiden.
Exempel på vad försäkringen ersätter;
• Utredningskostnader i syfte att ta reda på om företaget är
skadeståndsskyldig eller inte.
• Rättegångskostnader
• Skadestånd som företaget kan bli skyldig att betala

• brandförsäkring
• glasruteförsäkring
• stöldförsäkring inklusive skadegörelse
• rättsskyddsförsäkring avseende fordonet
• egendomsförsäkring för företag
• vagnskadeförsäkring (begränsad till att omfatta skada
genom annan yttre olyckshändelse). Vagnskadeförsäkringen
gäller inte för skada som inträffar när fordonet brukas.
• rättsskyddsförsäkring avseende verksamheten
• ansvarsförsäkring
• oljeskadeförsäkring

Viktigt att tänka på när det gäller säkerhet
För att företaget ska få ersättning från försäkringen
måste säkerhetsföreskrifterna följas. Om de inte följs kan
ersättningen minskas eller helt utebli, beroende på
hur detta har påverkat skadan. Ni ska även följa de
bestämmelser som meddelats i lag eller författning eller av
myndighet i syfte att förhindra eller begränsa skada.
Nedan hittar du några av våra säkerhets-föreskrifter. Samtliga
finns i villkoret för försäkringen.
Säkerhet för att förebygga bränder;

Viktiga begränsningar

• Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga
säkerhetsåtgärder vidtagits, såsom friläggning och
demontering av brännbart material.
• Om starthjälp eller utrustning används för att värma eller
torka maskinen så ska tillverkarens anvisningar följas.
• Maskiner ska årligen genomgå brandskyddskontroll av
auktoriserad besiktningsman. Detta krav gäller dock inte
följande maskiner:
- lantbruksmaskiner
- eltruckar med lastkapacitet under 1 500 kg
- minimaskiner med arbetsvikt under 600 kg och/eller värde
under 2 prisbasbelopp.
• Maskin som huvudsakligen används i brandfarlig miljö
eller med brandfarligt material ska vara utrustad med fast
monterad
släckanläggning (sprinkler).
• Kontroll av släckanläggningen ska utföras minst en
gång per år Kontrollen ska göras av certifierad, utbildad
personal. Protokoll från kontrollen ska kunna uppvisas enligt
bestämmelser i SBF 127.

Försäkringen gäller inte för skada på cistern eller rörsystem ej
heller den utrunna vätskan.

Hantering av maskinen och utrustningen

Viktiga begränsningar
Försäkringen ersätter inte vid;
• ren förmögenhetsskada, dvs. om skadan enbart avser
ekonomiska krav utan att person eller sakskada uppkommit.
• vid skador i samband med rivning eller sprängning där
uppdragets värde överstiger 6 prisbasbelopp.

Oljeskadeförsäkring
Försäkringen gäller för skada som uppstår genom att
exempelvis olja läckt ut från fordon eller cistern, och som
tillhör den försäkrade (skada på egen egendom.)
Högsta ersättning är 6 prisbasbelopp.

Avställningsförsäkring
Försäkringen gäller om detta anges i försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller endast i Sverige. Försäkringen gäller
när fordonet är avställd i vägtrafikregistret och inte
brukas. Försäkringen gäller dock för färd till och närmaste
bilprovningsanläggning.
Om fordonets försäkring vid tidpunkten för avställningen,
omfattade några av följande försäkringsformer, ingår de
också i avställningsförsäkringen;
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• Maskinens maximala lastvikt får inte överskridas. Den får
heller inte användas under förhållanden som innebär att den
utsätts för onormal påfrestning.
• Innan maskinen används från eller transporteras på båt,
pråm eller liknande ska föraren förvissa sig om följande:
- att båten, pråmen eller liknande har tillräcklig bärighet
- att maskinen är tillfredsställande förankrad.
• Innan maskinen kör över eller arbetar på torvmarker eller
andra sankmarker ska föraren förvissa sig om att det är
säkert att köra och använda maskinen där.

Krav på lås och förvaring av nycklar
• När maskinen lämnas ska tändningslåset låsas och
nyckeln vara urtagen. Det gäller även vid lastning och
lossning.
• Nyckeln får inte förvaras i eller i närheten av maskinen
och ska i övrigt förvaras aktsamt. Nyckeln får inte ha
uppgift om namn,
adress, registreringsnummer eller annan uppmärkning,
som kan koppla nyckeln till ägaren.
• Samtliga luckor och dörrar på manskapsvagn, redskapsvagn och farmartank ska vara
försedda med hänglås av minst klass 2 enligt SSF
Stöldskyddsföreningens norm.
Krav på förvaring av utrustning, maskindelar
och annan egendom
• All egendom ska tas om hand på ett efter
omständigheterna tillfredsställande sätt, så att den inte
stjäls, går förlorad eller skadas.
• Vid förvaring ska dörrar låsas och fönster stängas och
reglas.
• Utrustning på maskinen ska vara fast monterad.
• Utrustning till maskinen ska vara inlåst i maskinen.
• Avmonterad maskindel eller utrustning som inte
förvaras i maskinen ska vara inlåst i utrymme som
endast disponeras
av försäkringtagaren.
• Utrustning och liknande som på grund av sin storlek
inte kan förvaras inlåst ska
- förvaras inom inhägnat område (se nedan för särskilda
regler för stängsel och portar)
- låsas fast med kätting och hänglås av minst klass 3
enligt SSF Stöldskyddsföreningens norm.
• Det finns också krav på inbrottsskydd på
arbetsområden, se villkoret.

Om du är missnöjd med skaderegleringen
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.
Moderna Försäkringar
Skadeprövningsnämnden
Box 7830, 103 98 STOCKHOLM
Det finns alltid möjlighet att väcka talan mot oss vid allmän
domstol.

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