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Detta är en beskrivning av den försäkring Hyrexkedjan tagit fram i samarbete med Pensum 
Norrland och Svedea. Försäkringen kan endast tecknas av företag som är medlemmar i 
Hyrex.  Försäkringen gäller bl a vid uthyrning av maskiner och är avsedd att ge 
uthyrningsbolaget ett bra skydd för sin egendom och verksamhet. Erbjudandet består av 2 
delar 
 

 Uthyrningsförsäkring, som omfattar den uthyrda egendomen under den tid 
egendomen är uthyrd 

 Företagsförsäkring, som omfattar rörelsen samt egendom som förvaras på ordinarie 
lagerplatser 

  
Avseende företagsförsäkringen så beskrivs här enbart den specialomfattning som erbjuds. 
Till grund ligger en vanlig företagsförsäkring där varje uthyrare kan välja omfattning. 
Fullständig omfattning av försäkringen framgår av försäkringsbrev och försäkringsvillkor. 
Villkoren kan läsas och laddas ner på Svedeas hemsida www.svedea.se/hyrex.  
Kontakta Johan Nordin 0660-55 110 på Pensum Norrland vid eventuella frågor och 
nyteckning.  

 
Uthyrningsförsäkringen i praktiken 
Uthyrningsföretaget har ett avtal med försäkringsbolaget om en försäkring, som gäller för 
uthyrd egendom. Denna försäkring kan hyrestagaren välja att ta del av. 
Kostnaden för försäkringen överförs till hyrestagaren i samband med uthyrning. Eventuell 
skadeersättning utbetalas till uthyrningsföretaget.  
Hyrestagaren måste följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för försäkringen och om han 
inte gör det kan han bli ansvarig att betala kostnader som försäkringen inte ersätter. Det kan 
t ex röra sig om egendom som blir stulet och där försäkringen inte ersätter p g a egendomen 
inte förvarats inlåst nattetid. 
Uthyrningsförsäkringen gäller endast om det framgår av dokument att hyrestagaren betalar 
för försäkring.  
 
 
 
 

Kontaktuppgifter 
Pensum Norrland AB 
Nygatan 23 A 
891 33 Örnsköldsvik 
 
 
Tel   0660-551 10 
Mail info@pensumnorr.se 
    

http://www.svedea.se/


                          

Försäkring för Hyrex medlemmar 
i samarbete med Pensum Norrland och Svedea   

 

2016-01-01  2 (7)
    

 

UTHYRNINGSFÖRSÄKRING   

 

Allriskförsäkring, inkl oljeskada (Villkor T105, T161) 
 

Försäkringen omfattar den uthyrda egendomen från det att den lämnar depån till dess den 
är återlämnad eller skulle vara återlämnad enligt hyreskontrakt. 
 
En förutsättning för ersättning är att det framgår av kundfakturan eller annat dokument att 
försäkring ingår för det hyrda objektet samt vilken uthyrningsperiod som gäller. 
 
Försäkringen gäller med allriskomfattning. Det betyder att ersättning lämnas för plötslig och 
oförutsedda fysisk skada på, eller förlust av, försäkrad egendom. Försäkringen omfattar även 
skador orsakade av utströmmande olja från objektet. 
 

Max ersättning 
 

Sek 5 000 000  
Sek 250 000 vid utströmmande olja 

Självrisk 0,2 basbelopp. 
  

Undantag – Övrigt 
 

 Trafikförsäkring ingår ej i försäkringen utan måste tecknas separat. 

 Registreringspliktiga fordon som kan framföras för egen maskin omfattas ej av 
försäkringen. 

 Trafikförsäkringspliktiga fordon som går för egen maskin regleras med dagsvärde 
(marknadsvärde). 

 Maskiner med enskild nyanskaffningsvärde överstigande 800 00 kr omfattas ej av 
försäkringen om inte det anges annat i försäkringsbrevet. 

 Observera att objekt som leasas omfattas av försäkringen men ersättning utbetalas i 
allmänhet enligt avtalen till leasinggivaren. 

 
Skyddskrav – informationen skall lämnas till hyrestagaren 
För att försäkringen ska gälla vid stöld eller annat tillgrepp måste hyrestagaren kunna 
precisera tidpunkten för brottet samt ha vidtagit, med hänsyn till egendomens värde och 
stöldbegärlighet ”rimliga” åtgärder. Rimliga säkerhetsåtgärder kan exempelvis vara att låsa 
in verktyg i en verktygsbod med ordentliga lås, exempelvis hänglås i hänglåsklass 3 eller 4. 
 

För motordrivna fordon gäller även följande skyddskrav 
När fordonet/maskinen lämnas skall tändningslåset låsas och nyckeln vara uttagen. 
Tändningsnyckeln, nyckelkort eller liknande får inte ha uppgift om namn, adress eller 
registreringsnummer. Avmonterad fordonsdel eller utrustning som inte förvaras i fordonet, 
ska vara inlåst i utrymme som endast disponeras av försäkringshavaren. Föremål (t ex skopa, 
rivare, skärare, gafflar, kranarm) som på grund av storlek inte rimligtvis kan förvaras inlåsta 
ska vara fastlåsta med klass 3 kättinglås.  
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Är fordonet utrustat med av försäkringsgivaren godkänd spårutrustning som var i funktion 
vid tillgrepp eller stöld ersätts skadan utan självriskavdrag. 
 
För skylift och liknande skall stödben vara utfällda vid nattförvaring. 
 
I de fall egendom är nattförvarad på släpvagn skall släpvagnen vara försedd med av 
försäkringsgivaren godkänd låsenhet. Exempel på godkänd låsenhet är släpvagnslås godkänt 
av Svenska Stöldskyddsföreningen. 
 
 

För egendom som är uthyrd gäller nedan avskrivningsregler  
 
Vid ersättningsbar skada ersätts den uthyrda egendomen med nyanskaffningsvärdet med 
nedan angivna avskrivningsregler.  
 
 
Egendom Antal år utan 

åldersavdrag 
Avskrivning 

i procent 
per år 

Max 
avskrivning i 

procent 

Ställningar 5 5 50 
Bod och container  5 5 50 
Handverktyg och mindre 
redskap 

2 14 60 

Eldrivna verktyg och 
maskiner 

2 14 60 

Motordrivna maskiner   
t ex kompressorer,  
hydrauliska maskiner, 
byggtork, mätinstr. & 
hiss 

2 5 60 

Övriga föremål 2 9 60 

 
OBS!  
Åldersavdragsfria år tillämpas endast om egendomen återställs. 
 
Trafikförsäkringspliktiga fordon som går för egen maskin regleras med dagsvärde 
(marknadsvärde). 
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FÖRSÄKRING FÖR RÖRELSEN 
 

Egendomsförsäkring (Villkor GRK10) 
 
Försäkringen gäller med allriskomfattning.  
I försäkringsbrevet ska uthyrningsegendom anges med separat försäkringsbelopp, 
motsvarande det totala nyanskaffningsvärdet  
Det avser all uthyrningsbar egendom inkl motordrivna fordon med nedan undantag  
 

 registreringspliktiga fordon som kan gå för egen maskin (omfattas ej av försäkringen)  

 Uthyrningsmaskiner med enskilt nyanskaffningsvärde överstigande 800 000 Sek 
(måste anges separat i försäkringsbrevet för att omfattas av försäkringen). 

 
Tänk även på följande 

 Motorfordon som inte är för uthyrning måste anges separat i försäkringsbrevet för 
att omfattas. 

 Nya motorfordon och släpvagnar som är till försäljning omfattas inte av 
företagsförsäkringen utan ska ha en flytande motorförsäkring (separat avtal) 

 
Försäkringen omfattar även egendom utomhus om den förvaras inom inhägnat område 
enligt följande; 

 Egendomen är försäkrad mot brand och stöld enligt villkor GRT30.  
 Försäkringsbeloppet är begränsat till SEK 3 000 000 
 Särskilda skyddskrav enligt villkor GRK10 är uppfyllda (se utdrag i bilaga). 
 Självrisken är förhöjd med SEK 20 000 utöver avtalad grundsjälvrisk 

 

Avbrottsförsäkring (Villkor GRK10) 
 
Vid ersättningsbar skada, som drabbar den uthyrda egendomen, lämnar försäkringen även 
ersättning för den förlust av täckningsbidrag som kan uppstå. Ersättning utgår med 50 % av 
hyresprislistans riktpris samt normal uthyrningsfrekvens under den tid det tar att reparera 
eller återanskaffa egendomen. 
 
 

Max ersättning Sek 1 500 kr per dag  
Ansvarstid  30 dagar 

Karens 7 dygn 

 

 



                          

Försäkring för Hyrex medlemmar 
i samarbete med Pensum Norrland och Svedea   

 

2016-01-01  5 (7)
    

Förmögenhetsbrottsförsäkring (villkor GRF80) 
 

Försäkringen kan ersätta den skada som orsakats den försäkrade genom att hyrestagare 
genom tillförlitlig utredning anses skyldig till förmögenhetsbrott.  
Ersättning lämnas inte för den del av uthyrningsbolagets fordran som kan ersättas av 
hyrestagarens egna medel. Finns kompletterande säkerheter knutna till hyresavtalet skall 
dessa säkerheter till fullo utnyttjas innan krav riktas mot försäkringsgivare. Alla 
förmögenhetsbrott ska polisanmälas. 
 

Geografisk omfattning Inom Norden 
Försäkringsbelopp Sek 500 000 

Självrisk  0,5 pbb 

 

Försäkringen gäller under förutsättning att Uthyrningsbolaget: 

 vid uthyrningstillfället avkrävt giltig legitimationshandling t.ex körkort eller ID-kort 
och därvidlag behållit kopia. Detta krävs inte om hyrestagaren är känd för uthyraren 
och säkert kan identifieras av denne. 

 utfört kreditkontroll via UC-select eller motsvarande media när nyanskaffningsvärdet 
för hyrestagarens samtliga hyrda maskiner överstiger Sek 500.000. 

 
Extra skydd för uthyrd egendom som inte försäkrats  
 

För kunder som väljer bort den separata ”uthyrningsförsäkringen” kan den uthyrda 
egendomen trots detta omfattas av ett extra försäkringsskydd. En förutsättning är att 
uthyrningsbutiken skriftligen kräver att hyrestagaren har en egen försäkring med 
allriskomfattning under hyresperioden. Det ska framgå av avtalet mellan uthyrare och 
hyrestagare att hyrestagaren själv svarar för skadekostnaden om föreskriven försäkring 
saknas eller ej är i kraft. Drabbas försäkringstagaren av en förlust p.g.a. att föreskrivet skydd 
saknas eller inte är i kraft, kan en sådan förlust ersättas genom detta moment. 
Omfattning av detta skydd är samma som den primära uthyrningsförsäkringen. 
Ersättning lämnas inte för den del av försäkringstagarens fordran som kan ersättas av 
hyrestagarens egna medel. Finns kompletterande säkerheter knutna till hyresavtalet ska 
dessa till fullo utnyttjas innan krav riktas mot försäkringsgivaren.   
Självrisken vid ersättning enligt detta moment är 0,5 Pbb 

 
Avskrivningsregler  
 

På ordinarie depåplats gäller samma avskrivningsregler för uthyrningsegendom som i 
uthyrningsförsäkringen.  

 
Lyftförsäkring 
 

Försäkringen gäller för egendom, egen och annans, som uthyrningsbolaget lyfter med truck 
eller kran. 
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Tjänstereseförsäkring 
 

Försäkringen ger skydd för personal som är på tjänsteresa och omfattar också egendom som 
tillhör personalen och företaget. Det kan till exempel handla om att en anställd som är på 
tjänsteresa i Stockholm skadas i en trafikolycka och samtidigt skadas också den anställdes 
glasögon och företagets bärbara dator. Försäkringen kan då ersätta sjukvårdskostnader, de 
förstörda glasögonen och den förstörda datorn 
 

Biltransportförsäkring 
 

Försäkringen avser transporter med egen egendom med egna fordon.  
 

Övrigt - självriskbefrielse 
 

Är fordonet/maskinen utrustat med av försäkringsgivaren godkänd spårutrustning som var i 
funktion vid tillgrepp eller stöld ersätts skadan utan självriskavdrag. 
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Skyddskrav 
 

För stöld gäller skyddskrav enligt försäkringsvillkor GRK10 (skyddsklass2) 
 

Observera att det finns särskilda skyddskrav för egendom förvarad utomhus eller i container enligt villkor 
GRK10 (se utdrag nedan) 
 
11.5.2 LÅS OCH LÅSENHET 
Ett lås utgörs av en låsenhet som består av 
• ett låshus med tillhörande spärrmekanism samt för låsets funktion nödvändiga låsbehör och till låset 
hörande slutbleck, eller 
• ett hänglås med beslag. 
11.5.2.1 GODKÄND LÅSENHET 
Ett godkänt lås ska uppfylla lägst låsklass 3 i SS 3522. Det innebär bland annat att ett godkänt lås 
• ska från båda sidor om dörren endast kunna öppnas och låsas med för låset avsedd nyckel 
• inte får ha vred om inte vredet spärrats eller frikopplats så att låset inte kan öppnas med detta 
• ska vara utfört så att inga delar som påverkar låsets inbrottsskydd kan demonteras från låsets utsida. 
Sådana delar ska inte heller kunna demonteras från dörrens insida annat än med specialverktyg. 
11.5.2.2 GODKÄNT SLUTBLECK 
Ett godkänt slutbleck ska uppfylla lägst låsklass 3 i SS 3522. 
11.5.2.3 GODKÄNT HÄNGLÅS MED GODKÄNT BESLAG FÖR DÖRR, PORT ELLER LUCKA 
Ett godkänt hänglås med godkänt beslag för dörr, port eller lucka ska vid invändig montering uppfylla 
lägst hänglåsklass 3 och vid utvändig montering uppfylla lägst hänglåsklass 4 enligt SSFN 014 Norm för hänglås samt SSFN 
018 Norm för hänglåsbeslag. 
 
11.5.7 INHÄGNAT OMRÅDE 
För egendom som förvaras utomhus inom inhägnat område ska nedan angivna krav vara uppfyllda. 
 
11.5.7.1 OMSLUTNING 
Området där den försäkrade egendomen förvaras ska vara omslutet av en inhägnad (stängsel, vägg, 
grind, port med mera), som i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott och 
försvårar bortförandet av stöldgods. Inhägnaden ska bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst 
2,20 meter hög, varav de översta 0,20 meterna ska utgöras av minst två rader taggtråd. 
Inhägnaden ska anslutas så nära till marken att inkrypning under inhägnaden förhindras. Inhägnadens 
fastsättningsanordningar, stolpar, stag med mera ska vara förankrade i marken på ett godtagbart sätt. 
Anmärkning 
Exempel på godtagbart utförande av stängsel och väggar är 
• flätverksstängsel av minst 3 millimeter tjock ståltråd med maskstorlek inte överstigande 50x50 millimeter 
• vägg av trä, minst 25 millimeter tjock 
• vägg av stålplåt, minst 1 millimeter tjock. 
 
11.5.7.2 GRIND, PORT OCH DÖRR 
Grind, port och dörr ska uppfylla samma krav på skydd mot inbrott som stängsel och vägg enligt ovan. Vid gångjärnen till 
grind, port eller dörr ska finnas en spärranordning som förhindrar avlyftning i stängt läge. 
Grind, port och dörr ska vara låst med en godkänd låsenhet enligt punkt 11.5.2 Grind, port och dörr anses inte som låst om 
nyckel lämnas kvar i låset. 
 
11.5.8 CONTAINER 
För egendom som förvaras i container ska nedan angivna krav vara uppfyllda. 
 
11.5.8.1 CONTAINERNS OMSLUTNINGSYTA 
Container ska ha omslutningsytor av minst 1,5 millimeter tjock stålplåt på stålram eller ha annat utförande som för det 
särskilda fallet godtagits av försäkringsgivaren. Eventuellt fönster eller annan öppning ska ha inkrypningsskydd. Exempel på 
inkrypningsskydd för container är stålgaller utfört så att största öppning är 150x300 millimeter. 
 
11.5.8.2 DÖRR, PORT ELLER LUCKA I CONTAINER 
Dörr, port eller lucka ska ge ett godtagbart skydd mot inbrott och vara låst med godkänd låsbom och godkänt hänglås med 
godkänt beslag som uppfyller lägst hänglåsklass 4. Dörr, port eller lucka anses inte som låst om nyckel lämnas kvar i låset. 


