
  

  

Villkor 
Fordonstillbehör 
Gäller från och med 2016-01-01 



 

2 
 

Villkor 
Fordonstillbehör 
Försäkringsgivare: - www.modernaforsakringar.se 

- styrelsen -

DK 2750 Ballerup, Danmark 

 
Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av 

 
 

-DF 
 

 
 
Försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset med specifikationer och åsatta försäkringsvillkor gäller före dispositiva lagregler. 
Innehåller de olika delarna av försäkringsavtalet motstridiga bestämmelser gäller tolkningsföreträde i den ordning som anges 
ovan, dock alltid så att särskilda regler har företräde framför generella. 
 
Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. 
 
Kursiv stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i kapitel Definitioner  Förklaringar i Allmänna avtalsbestämmelser 
och Definitioner  Förklaringar AB-DF. 
  

http://www.modernaforsakringar.se/
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FORDONSTILLBEHÖR 
 
Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet som tillsammans med detta villkor och övriga åsatta 
försäkringsvillkor utgör försäkringsavtalet. Innehåller försäkringsbrev, Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF och detta 
villkor motstridiga åtaganden eller bestämmelser har försäkringsbrevet tolkningsföreträde framför detta villkor som i sin 
tur har företräde framför Allmänna avtalsbestämmelser, AB-DF. 
 
Samtliga villkor är indelade efter ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. 
 
Sammanfattning 
Detta är en översiktlig beskrivning av försäkringen. Det fullständiga försäkringsvillkoret följer efter denna sammanfattning. 
 
Försäkringsbrev samt övriga försäkringshandlingar  
Av försäkringsbrevet framgår vad som är försäkrat och vilken omfattning försäkringsskyddet har. Det framgår även under 
vilken tid avtalet gäller och vad premien är. Försäkringsbrev, försäkringsvillkor och eventuella kundmeddelanden är den 
sammantagna dokumentation som beskriver försäkringsskyddet.  
 
Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller på försäkringsstället enligt egendomsförsäkring och arbetsområde inom Norden 
 
Självrisker  
Vid varje skadetillfälle får försäkringstagaren själv stå för den första delen av kostnaden - självrisken. Självriskerna varierar 
beroende på vilken del av försäkringen som berörs. Självriskerna framgår av ditt försäkringsbrev.  I vissa fall gäller 
särskilda självrisker. Dessa finns angivna under respektive avsnitt i försäkringsvillkoret 
 
Säkerhetsföreskrifter   
I villkoren finns angivna regler - säkerhetsföreskrifter - om vad försäkringstagaren ska göra för att förhindra eller begränsa 
skador. Ta del av säkerhetsföreskrifterna redan nu. Dels finns de under respektive avsnitt för stöld, brand, vagn etc. samt 
under Allmänna avtalsbestämmelser, AB-DF, som är ett separat villkor. Om inte villkoren i Allmänna avtalsbestämmelser 
följs, kan ersättningen minskas eller helt utebli. 
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1. Fordonstillbehör  
 

1.1 Vad försäkringen gäller för  

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av försäkrad egendom bestående av 
egendom som försäkringstagaren äger, hyrt eller lånat och som används huvudsakligen i den försäkrade 
verksamheten inom såsom entreprenad- och åkeri-tillbehör, manskaps och redskapsvagn tillbehör som är normalt 
för fordon av samma slag, fabrikat och användningssätt som det försäkrade och för den verksamhet som utförs.  
 
Utrustning/tillbehör som avses är exempelvis lösflak, redskapsvagn, manskapsvagn, farmartank och container 
inklusive innehåll. Vid försäkring av skogsmaskiner begränsas utrustning till redskapsvagn och farmartank..  
Annan lös egendom som används huvudsakligen i den försäkrade verksamheten.  

1.2 Var försäkringen gäller  

Försäkringen gäller på försäkringsstället enligt egendomsförsäkring och arbetsområde inom Norden.  
Med arbetsområde avses den plats till vilken egendom och material ska levereras eller där den försäkrade ska 
utföra entreprenadarbeten.  

1.3 Försäkringen gäller inte för  

skada som har samband med annan verksamhet än åkeriverksamhet med lastbil samt entreprenadverksamhet 
med lastbil och motorredskap. Försäkringen gäller dock om försäkringstagaren kan visa att denne endast vid 
enstaka tillfälle sysslar med annan verksamhet än den försäkringen avser enligt ovan.  

  

 

1.4. Undantag  

Försäkringen gäller inte för skada som består i  
 förslitning, utmattning, förbrukning, svinn, diffusion, fortgående sprickbildning eller  gradvis förändring 

eller annan långtidspåverkan 
 erosion, kavitation, korrosion  

 förlust av egendom som glömts, förlagts eller tappats bort  

 olovligt brukande, förskingring, olovligt förfogande eller bedrägeri  

 försäkringen gäller inte om ersättning till någon del kan utgå från annan försäkring eller garanti  

 

1.5 Säkerhetsföreskrifter  

 1.5.1  

Föremål (till exempel skopa, rivare, skärare, gafflar, kranarm) som på grund av storlek, användning eller 
annars inte rimligtvis kan förvaras inlåsta ska vara fastlåsta med av oss godkänt stöldskydd (klass III 
kättinglås).  
 
Manskapsbod och redskapsvagn ska ha golv, väggar, tak, dörrar och fönster som är svåra att forcera. 
Samtliga dörrar ska vara försedda med hänglås av minst klass 3, godkänt av Stöldskyddsföreningen. 
Manskapsbod (med inbyggd cistern) ska vara försedd med lås eller hänglås av minst klass 3. Nycklar, 
nyckelkort eller liknande skall l i övrigt förvaras aktsamt. Nycklarna, nyckelkort eller liknande får inte ha 
uppgift om namn, registreringsnummer eller annan identifierbar information.  

  
 Vägg, golv, tak, dörr och fönsterenhet m.m. ska, när det gäller det byggnadstekniska utförandet, lås och 

regleringsanordningar, i sin helhet ge ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra 
bortförandet av gods. För golv och tak godtas utförande som ger samma skydd mot inbrott som vägg 
ger.  

 
 Dörr och lucka (dörrblad och övriga delar) ska ge godtagbart skydd mot inbrott. Dörr ska antingen vara 

låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet med instickslås och slutbleck eller vara försedd med 
stålbom minst 10 x 60 mm som räcker över hela dörren och som är fäst med beslag i dörrkarmarna 
med genomgående bultar. Stålbommen ska vara låst med godkänt hänglås i lägst hänglåsklass 4.  
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 Utåtgående dörr ska ha bakkantsäkring. För lucka godtas samma eller likvärdigt utförande som för 
dörr. Dörr och lucka anses inte låst om nyckel kvarlämnats i låset.  

 
 Fönster ska vara försedda med stålgaller eller lucka. Stålgaller ska vara utfört så att största öppning är 

150 x 300 mm.  
 

 Exempel på godtagbar väggkonstruktion är värmeisolerad vägg med dubbla hårda ytskikt.  
 

Med godkänd låsenhet avses godkänt sticklås och godkänt slutbleck eller godkänt hänglås med beslag. 
Med instickslås förstås lås som är monterat i urtag i dörrkanten och utgörs av tillhållarlås med minst sju 
tillhållare eller cylinderlås med dubbelcylinder.  
Exempel på bakkantsäkring är bakkantsbeslag, stiftning eller tappbärande gångjärn.  

  

 1.5.2 Förvaring av annan lös egendom  

ska förvaras på försäkringsställe enligt egendomsförsäkring i godkänd låst lokal, i försäkringstagarens 
eller i dennes arbetstagares bostad eller på annat minst lika säkert sätt, om den inte förvaras på 
arbetsområdet.a) Lös egendom som förvaras på arbetsområde ska, om den inte hålls under uppsikt, 
förvaras i låst utrymme, t.ex. byggnad, container, arbetsbod eller i täckt och låst fordon. Med fordon avses 
bil och släpfordon. Med täckt fordon avses fordon med överbyggnad av trä, plåt eller annat hårt material 
och låsbara dörrar. Öppningsbara fönster ska vara stängda och reglade. Släpfordon som inte hålls under 
uppsikt ska, både när det är kopplat till dragfordon eller har parkerats fristående, dessutom vara låst med 
ett av Svenska Stöldskyddsföreningen godkänt dragskolås Nyckel till dörr, fordon eller dragskolås får inte 
förvaras i eller i anslutning till låset. Om egendomens vikt eller volym innebär att den inte kan förvaras i 
låst utrymme, ska förvaring ske på annat tillfredsställande sätt.  
För försäkringstagarens eller i dennes arbetstagares bostad gäller föreskrifterna om inbrottsskydd enligt 
villkor för hem- respektive villaförsäkring.  
 
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs 

Ersättningen kan minskas eller utebli. Se Allmänna avtalsbestämmelser 38.20 Påföljd vid 
åsidosättande av säkerhetsföreskrift 
 

1.6 Försäkringsbelopp  

Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet. Högsta ersättningsbelopp för manskaps/redskapsvagn, 
utrustning och annan lös egendom är dess dagsvärde, dock högst det i försäkringsbrevet angivna 
försäkringsbeloppet.  
Skadekostnaden ersätts inill försäkringsbeloppet, se dock nedan.  

1.6.1 Underförsäkring  

Försäkringsbeloppet ska minst motsvara dagsvärdet för vagn, utrustning och annan lös egendom, i annat 
fall föreligger underförsäkring och ersättningen vid skada kan sättas ned.  
Om försäkringstagaren har rörelseförsäkring för åkeri eller entreprenadmaskinverksamhet hos Moderna 
ska värde av annan lös egendom på arbetsområde, om det gäller egendom som försäkras genom den 
försäkringen, inte räknas med i försäkringsbeloppet för manskaps- och redskapsvagnförsäkringen.  
Vid underförsäkring betalar vi endast ersättning för så stor del av skade-, räddnings- och 
röjningskostnader som försäkringsbeloppet enligt försäkringsbrevet utgör av det sammanlagda värdet för 
det försäkrade.  

  

 1.6.2 Självrisk  

Självrisken framgår av försäkringsbrevet. Om skada till någon del avser annan lös egendom på 
arbetsområde enligt punkt 6.1:c), är dock självrisken förhöjd till 30 % av basbeloppet. Självrisken dras av 
från det beräknade ersättningsbeloppet.  

1.7 Övrigt  

I övrigt gäller Moderna Allmänna försäkringsvillkor K708 för kombinerad företagsförsäkring i vissa delar.  
Det innebär att det i de villkoren finns ytterligare bestämmelser om vad försäkringen gäller och inte gäller för 
beträffande försäkringsformerna brand, inbrott, skadegörelse och stöld, dock inte bestämmelserna där om 
självrisk, samt skadevärderings- och ersättningsregler. Även om ett ersättningsbelopp som anges i K708 i avsnitten 
ovan är högre än försäkringsbeloppet för rörelseförsäkringen enligt punkt 6.6, så grundas ersättningen alltid på 
försäkringsbeloppet. Övriga bestämmelser i K708 gäller inte. 
 

 
 



 

7 

 
 
 
 
 
 
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 

 
Du har 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: skador-foretagsmotor@modernaforsakringar.se 

 

Adress: 
Moderna Försäkringar 
FE 374, 106 56 STOCKHOLM 

 
 


