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   Biltransportförsäkring  Egna fordon 
   T 100:4 
    Särskilt villkor  Gäller från 2018-12-01 
 

Detta särskilda villkor gäller som komplement till allmänt villkor för egendomsförsäkring och avser skada på egen egendom 
som försäkringstagaren transporterar med egna fordon. Försäkringen omfattar inte transporter som sker i yrkesmässig 
trafik. 
 

Med tillämpning av allmänt villkor för egendomsförsäkring i övrigt samt allmänna avtalsbestämmelser, gäller för denna 
försäkring följande. 
 

Egendomsförsäkring 
 

1.  Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare av försäkrad egendom. 
 

1.1  Annan ägare  
Försäkringen gäller dessutom för annan ägare av försäkrad egendom vid skada på kunders egendom som 
försäkringstagaren transporterar i samband med annat åtagande för kunders räkning, till exempel vid reparation 
och service av kunders egendom. 

 

2. När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden). 
 

Modernas ansvar börjar då egendomen för den försäkrade transportens genomförande lämnar försäkringsställe eller 
upplagsplats. Modernas ansvar upphör då egendomen placerats på avsedd plats eller då egendomen disponeras på annat 
sätt av försäkringstagaren eller mottagaren.   
 

3.  Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller inom Norden för skada under transport till eller från angivet försäkringsställe samt under lastning och 
lossning i samband med sådan transport.  
 

6. Försäkrad egendom och försäkringsbelopp 
 

6.1 Försäkrad egendom 
Försäkringen omfattar egendom som försäkringstagaren transporterar för egen räkning med egna, lånade, hyrda 
eller leasade fordon.  
 

6.1.1  Undantagen egendom  
Försäkringen omfattar nedan angiven egendom endast om denna särskilt anges i försäkringsbrevet 
• egendom avsedd för försäljning under resan 

• pengar och värdehandlingar 

• stöldbegärlig egendom 

• växter 

• flyttsaker 
• postförsändelser 

• levande djur 

• egendom av explosiv, brand- eller miljöfarlig beskaffenhet. 
 

6.2  Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller som förstariskförsäkring.  
 

7.  Vad försäkringen gäller för 
 

7.13  Allrisk  Transport med egna fordon 
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som 
försäkringstagaren för egen räkning transporterar med egna, lånade, hyrda eller leasade fordon. Med fordon avses 
såväl bil som traktor samt därtill kopplat släpfordon.  
 

Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskar eller går förlorat. 
 

Gemensamt haveri - Haveri till sjöss  
Vid haveri till sjöss omfattar försäkringen, om egendomen fortfarande befinner sig på fordonet, även uppoffring, 
bidrag och kostnader i gemensamt haveri.  
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7.13.1 Kyl-, frys- och värmetransporter (Tilläggsavtal) 
Har försäkringen utökats att även omfatta förlust, minskning eller skada på egendom som orsakas av 
temperaturpåverkan gäller försäkringen även skada på eller förlust av egendom som har orsakats av 
temperaturpåverkan till följd av att 
• fordonets eller lastbärarens kyl-, frys- eller värmeanläggning har 

- drabbats av tekniskt fel 
- varit felaktigt inställd 
- lidit brist på drivmedel och/eller köldmedium 
- haft avbrott i kraftförsörjningen 

• varan ur temperatursynpunkt, i andra fall än enligt ovan, hanterats och vårdats på ett felaktigt sätt av 
annan än den försäkrade.  

 

7.13.2  Undantag 
 
7.13.2.1   Skada genom 
Försäkringen gäller inte för skada genom 
• fukt, röta, mögel, svamp, eller vätska  

• skadedjur, insekter, bakterier, virus eller smittoämnen 

• stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott som begås av försäkringstagarens 
arbetstagare eller annan som för tillfället ansvarar för den försäkrade egendomen 

• klimatbetingad temperaturpåverkan 

• temperaturändring i kyl-, frys- eller värmeanläggning, om inte tilläggsavtal enligt punkt 7.13.1 har 
tecknats. 

 

7.13.2.2   Skada på 
Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust av  
• egendom vid nedflyttning från eller uppställning på fundament eller upp- eller nedmontering 
• egendom som uppkommer då fordonet framförts av den försäkrade eller, med dennes vetskap, annan 

person 
- i terräng eller på väg där fordonstrafik är förbjuden 
- som använt fordonet för olovlig forsling av egendom, eller fordonet brukats som hjälpmedel i samband 

med brottslig gärning 
• släpfordon. 

 

7.13.2.3   Skada som består i 
Försäkringen gäller inte för skada som består i 
• förslitning, förbrukning, korrosion (till exempel rost eller frätning), kavitation, beläggning, avsättning  

• kontamination 

• normalt svinn i fråga om vikt eller volym, normal skamfilning eller förslitning. 
 

7.13.2.4  Skada av annan art 
Försäkringen gäller inte för skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet 
eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering. 

 

7.13.2.5  Skada under transport 
Försäkringen gäller inte för skada 
• vid yrkesmässig trafik 

• under transport, eller i samband med lastning och lossning av sådan transport, som sker på annat sätt 
än med försäkringstagarens egna, lånade, hyrda eller leasade fordon. 

 

23.  Självrisk 
 

23.1  Grundsjälvrisk 
Självrisken anges i försäkringsbrevet. 
 

23.2 Särskild självrisk  Högt fordon 
Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet utöver avtalad grundsjälvrisk vid skada som uppstått genom att fordon eller 
tillkopplat släpfordon inklusive last varit för högt med hänsyn till förhållandena där det framfördes eller drogs. Till 
fordonet räknas här även utrustning i eller på fordonet. 

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

transporten på ett ändamålsenligt sätt  
• egendom som kan skadas av nederbörd vara täckt på tillfredsställande sätt 

• fordon som används för transport vara lämpat för säker transport av egendomen 

• 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 heller  
• 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 av egendom i samband med lastning och lossning ska  
• egendom som förvaras på öppet flak eller på flak täckt med kapell hållas under uppsikt 

• tändningsnyckel vara urtagen. Nyckeln får inte förvaras i eller i omedelbar anslutning till fordonet.  
 

Vid övriga uppehåll, som inte har samband med lastning eller lossning, och då fordonet lämnas utan uppsikt eller 
vid nattparkering, ska dessutom  
• förarutrymme och lastutrymme bestående av skåp (av trä, plåt eller annat hårt material) vara låsta och 

kopplingsanordning till släp vara låst med av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF godkänt lås eller  
• parkering ske på av vaktbolag ständigt bevakad plats eller i enskilt låst garage. 

 
Säkerhetsföreskrifter  Kyl-, frys och värmetransporter 
Vid kyl-, frys- eller värmetransport ska transporten utföras med för kyl-, frys- respektive värmetransport 
specialkonstruerat, helt isolerat fordon. Fordonet ska vara försett med anläggning för alstrande av 
termostatreglerad kyla eller värme samt med temperaturskrivare. 
 
Transporten ska därutöver utföras i så kallad direkttrafik eller där tillgång finns till direkt anslutande kyl-, frys- eller 
varmvagnsförbindelser. 

 

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 ersättning lämnas för denna del. 
 
Om inte annat anges vid respektive säkerhetsföreskrift gäller huvudregeln. 
  

Definitioner Förklaringar 
 
Egen räkning 
Med transport för egen räkning avses försäkringstagarens transporter av egen egendom samt kunders egendom när 
transporten utgör en del av ett annat åtagande, till exempel när försäkringstagaren åtagit sig att reparera en kunds maskin 
och i samband med detta transporterar maskinen till eller från försäkringsställe. 
 
Haveri till sjöss 
Med haveri till sjöss avses att fartyget gått förlorat, uteblivit, sjunkit, kantrat, strandat, kolliderat med fartyg eller annat 
föremål däri inbegripet is eller varit utsatt för brand, explosion eller åskslag. 
 
Yrkesmässig trafik 
Med yrkesmässig trafik avses trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med tillkopplade 
släpfordon (traktortåg) med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller 
egendom. 
  


