Verktygsförsäkring i servicebil
T 110:3
Särskilt villkor – Gäller från 2018-12-01
Detta särskilda villkor gäller som komplement till allmänt villkor för egendomsförsäkring och ger en utökad
omfattning för verktyg i servicebil.
Med tillämpning av allmänna villkor för egendomsförsäkring i övrigt samt allmänna avtalsbestämmelser, gäller för
denna försäkring följande.

3.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom Norden och avser försäkrad egendom i servicebil. Försäkringen gäller även under
transport samt under lastning och lossning i samband med sådan transport.
Med servicebil avses här även därtill hörande släpfordon.

6.

Försäkrad egendom och försäkringsbelopp
6.1

Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar egendom som består av verktyg, arbetsmaskiner, arbetsmaterial och reservdelar
som har direkt samband med serviceverksamhet eller entreprenadverksamhet.

6.1.1

Undantagen egendom

Försäkringen omfattar inte
• fast monterad inredning/utrustning i eller på servicebil såsom hyllor, skåp, hurtsar, bänkar, TV,
GPS, kommunikationsradio, takräck och takbox
• lösa tillbehör och utrustningsdetaljer avsedda för bilen såsom GPS, domkraft, bilverktygssats,
kupévärmare, brandsläckare och reservdunk
• motordrivna fordon samt tillbehör och utrustning till dessa.

6.2

Försäkringsbelopp

Försäkringen gäller med det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet och avser det högsta
sammanlagda värdet av verktyg, arbetsmaskiner, arbetsmaterial och reservdelar i en och samma
servicebil.
För att full försäkring ska föreligga måste de försäkrades samtliga tillhöriga servicebilar som används i
verksamheten vara angivna till antalet i försäkringsbrevet. Vid skada ersätts i annat fall endast så stor del
av skadan som antalet servicebilar angivna i försäkringsbrevet utgör, i förhållande till det verkliga antalet
servicebilar som används i verksamheten.

7.

Vad försäkringen gäller för
7.12

Verktyg i servicebil

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom i
servicebil.
Vid stöld gäller försäkringen endast om stöldtillfället kan preciseras till en specifik händelse och ett
specifikt tillfälle.

7.12.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
• genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott
• som sker under transport eller lasting och lossning i samband med yrkesmässig trafik
• av sådan art som inte är en följd av påvisbar yttre orsak
• av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom
normal service eller justering
• på eller förlust av egendom som tappats bort eller förlagts, även om det senare blir stulet
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• som består i förslitning, förbrukning, utmattning, korrosion, kavitation, beläggning eller
avsättning.

23. Självrisk
Vid varje skada dras från det sammanlagda skadebeloppet beräknat enligt punkt 21, skadevärderingsregler med
tillägg för eventuella räddnings- och röjningskostnader, ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Självrisken
är 20 % av prisbasbeloppet om inte annat framgår av försäkringsbrevet.

38. Säkerhetsföreskrifter
Reglerna i sin helhet avseende säkerhetsföreskrifter framgår av Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 38.

Säkerhetsföreskrifter – Transport
För att förhindra eller begränsa skada på egendom under transport samt under lastning och lossning i
samband med sådan transport ska
• egendomen före transportens början emballeras, packas, stuvas, anoljas eller i övrigt iordningställas
för transporten på ett ändamålsenligt sätt
• egendom som kan skadas av nederbörd vara täckt på tillfredställande sätt
• fordon som används för transport vara lämpat för säker transport av egendom
• egendom av farlig beskaffenhet transporteras i enlighet med gällande lagar och förordningar för sådan
transport
• fordonets och/eller lastens bredd och fordonets hjultryck uppfylla de regler som är allmänt stadgade
eller för färdvägen särskilt föreskrivna.
Fordon som används för transporten får inte
• köras av förare som saknar giltigt körkort eller förarbevis
• köras av förare som är straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel
• användas om fordonet är belagt med körförbud.

Säkerhetsföreskrifter – Stöldskada
För att förhindra stöld ska
• fordonet inte lämnas utan uppsikt vid lastning och lossning
• egendom inte förvaras på öppet flak täckt med kapell utan att fordonet hålls under uppsikt
• släpfordon vara låst med godkänd låsenhet (dragskolås) – både när det är kopplat till dragfordonet och
när det har parkerats frånkopplat
• nyckeln till fordonet inte lämnas kvar i, på eller i närheten av fordonet
• fordonets fönster vara stängda
• fordonets förarhytt, takbox, släpfordon och övriga utrymmen vara låsta. För att säkerställa låsning av
fordonet ska låsning som sker via fjärrstyrning fysiskt kontrolleras innan fordonet lämnas.

Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter
Huvudregeln
Har den försäkrade försummat att följa en säkerhetsföreskrift betalas ersättning från försäkringen endast i
den utsträckning det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften hade följts.
Om den försäkrade kan göra antagligt att skadan delvis skulle ha inträffat oavsett om säkerhetsföreskriften
hade följts kan ersättningen lämnas för denna del.

Definitioner - Förklaringar
Med tillägg till Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner- Förklaringar, AB-DF gäller följande
Serviceverksamhet
Med serviceverksamhet avses verksamhet som utför reparationer och annan underhållsservice såsom lokalvård,
fönsterputsning, sanering eller liknande.
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