
Förnyelseinformation Verktygsförsäkring i servicebil T 110:2 (tidigare verktygsförsäkring) 

Från och med 2016-12-01 gäller en ny villkorsversion av Verktygsförsäkring. Nytt namn är Verktygsförsäkring i servicebil. 

Nedan följer information om ändringar av betydelse. I övrigt har en del ändringar gjorts i förtydligande syfte och av 

redaktionell karaktär. Texten nedan är en förenklad beskrivning och inte villkorstext. För försäkringsavtalet gäller de 

fullständiga villkoren.  

Det fullständiga villkoret finns att hämta på www.modernaforsakringar.se/foretagindustri under fliken 

”Villkorsbank/Aktuella villkor”. 

Verktygsförsäkring i servicebil är ett komplement till allmänt villkor för egendomsförsäkring. Förtydligande har gjorts att 
försäkringen gäller för de verksamheter som har verktyg i servicebilar. Det har ingen koppling till villkoret 
Biltransportförsäkring T 100  som gäller för transport av varor. Tidigare framgick att verktygsförsäkringen började gälla när 
de försäkrade föremålen bortfördes från försäkringstagarens lokal till dess föremålen återfördes. Detta är nu ändrat till 
verktyg i servicebil. 
 

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

6 Försäkrad egendom och försäkringsbelopp 
Förtydligande att försäkringen omfattar egendom som består i verktyg, arbetsmaskiner (dock ej motordrivna fordon), 

arbetsmaterial och reservdelar som har direkt samband med serviceverksamhet eller entreprenadverksamhet.  

 

6.1.1 Undantagen egendom 

 Egendom som undantas är  

- fast monterad inredning/utrustning i eller på servicebil såsom hyllor, skåp , hurtsar, bänkar, TV, GPS, 

kommunikationsradio, takräck, 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 
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.  

 

7 Vad försäkringen gäller för   
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada (allrisk) på eller förlust av försäkrad egendom.  

Vid stöld gäller försäkringen endast om stöldtillfället kan preciseras till en specifik händelse och ett specifikt tillfälle. 

Tidigare gällde försäkringen vid trafikolycka och stöld. 

 

7.2 Nya undantag  

Försäkringen gäller inte för skada  

- genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott, transporter i samband med yrkesmässig trafik eller för    

egendom som tappats bort eller förlagts 

- som sker under transport eller lastning och lossning i samband med yrkesmässig trafik 

- 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 

- som består i förslitning, förbrukning, utmattning, korrosion, kavitation, beläggning eller avsättning. 

 

23 Självrisk  
Försäkringen gäller med självrisk 20 % av prisbasbeloppet (tidigare 2 000 SEK) eller enligt försäkringsbrevet. 

 

38 Säkerhetsföreskrifter 
I den tidigare villkorsversionen saknades säkerhetsföreskrifter i Verktygsförsäkringen med hänvisning till 

Biltransportvillkoret T 100. Verktygsförsäkring i servicebil har nu kompletterats med säkerhetsföreskrifter för transport och 

stöld.  

http://www.modernaforsakringar.se/foretagindustri


Säkerhetsföreskrifter för Transport 

- egendomen ska före transportens början emballeras, packas, stuvas, anoljas eller i övrigt iordningställas för transporten 

på ett ändamålsenligt sätt 

- egendom som kan skadas av nederbörd ska vara täckt på ett tillfredställande sätt 

- fordon som används för transport ska 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 ska uppfylla  de regler som är allmänt stadgade eller för 

färdvägen särskilt föreskrivna 

Fordon som används för transport 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 för Stöld 

- fordonet får inte lämnas utan uppsikt vid lastning och lossning 

- egendom får inte förvaras på öppet flak täckt med kapell utan att fordonet hålls under uppsikt 

- släpfordon ska vara låst med godkänd låsenhet (dragskolås) – både när det är kopplat till dragfordonet och när det har 

parkerats frånkopplat 

- nyckeln till fordonet får inte lämnas kvar i, på eller i närheten av fordonet 

- fordonets förarhytt, takbox, släpfordon och övriga utrymmen ska vara låsta 

- fordonets fönster ska vara stängda. 

Om säkerhetsföreskrift inte varit uppfylld vid skada är påföljden att skadeersättningen minskas eller helt faller bort, 
beroende på situation. 

  

Definitioner – Förklaringar 
En ny definition av serviceverksamhet har tagits fram. 

Med serviceverksamhet avses verksamhet som utför reparationer och annan underhållsservice såsom lokalvård, 

fönsterputsning, sanering eller liknande. 


