VERKTYGSFÖRSÄKRING - VILLKOR T185:5

Verktygsförsäkring T185:5
Gäller från och med 2019-09-01.
Fet stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i kapitel Definitioner i Allmänna avtals
bestämmelser och Definitioner (AA).

1

Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare av försäkrad egendom. Försäkringen gäller dessutom för egendom som försäkringstagaren hyr, leasar eller lånar och enligt avtal är skyldig att försäkra.

2

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

3

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden.

5

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

6

Vad försäkringen gäller för
Ersättning lämnas, med nedanstående begränsningar och undantag, för plötslig och oförutsedd fysisk
skada på eller förlust av:
• verktyg  
• förvaringsinredning i servicefordon såsom hyllor, skåp, hurtsar, bänkar
• arbetsmaterial och reservdelar som har samband med försäkringstagarens service- eller
entreprenadverksamhet

7

Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för skada
• genom sprängningsarbete
• genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott
• genom stöld av verktyg som förvaras på öppet fordon, släpvagn eller takräcke
• på dator
• som består i förslitning, förbrukning, utmattning, korrosion (till exempel rost eller frätning),
kavitation, beläggning eller avsättning
• 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.

9

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet ska motsvara det sammanlagda nyanskaffningsvärdet av försäkringstagarens
verktyg, inredning i servicefordon samt arbetsmaterial/reservdelar som är avsedda att medföras utanför
försäkringstagarens lokal. Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet/beviset.
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10

Självrisk
10.1 GRUNDSJÄLVRISK
Vid varje skadetillfälle dras från beräknad skadekostnad, ett belopp som utgör den försäkrades självrisk.
Lägsta självrisk för försäkringen anges i försäkringsbrevet/beviset (grundsjälvrisk).

11

Säkerhetsföreskrifter
11.1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - TRANSPORT
För att förhindra skada på eller stöld av egendom som transporteras i fordon ska
• egendomen emballeras, packas, stuvas eller i övrigt iordningsställas på ett för transporten
lämpligt sätt
• fordonet, vid kortare uppehåll, till exempel i samband med måltid eller vid i- och urlastning, vara låst
och fönster vara stängda
• egendom som kan skadas av nederbörd vara täckt på tillfredställande sätt
• 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.
11.2 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 förarhytt, takbox, skåp, släpfordon och övriga utrymmen vara låsta
• eventuell larmanordning på fordonet vara tillkopplad
• fordonets fönster vara stängda.
Det framgår av försäkringsbrevet om det är ett krav att fordonet skall vara försett med larmanordning.
11.20 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift enligt ovan, betalas
ersättning från försäkringen endast i den utsträckning det kan antas att skadan skulle ha inträffat även
om föreskriften hade följts. Vid allvarlig försummelse kan avdrag göras med upp till 100% av den sammanlagda ersättning som annars skulle ha betalats. Avdrag görs inte om det kan antas att skadan skulle
ha inträffat även om föreskriften hade följts, eller om den som har tillsyn över att föreskriften följs inte
kan lastas för att den åsidosatts.

12

Skadevärderingsregler
Skada på verktyg och inredning värderas som maskinerier enligt Grundvillkor för
Egendomsförsäkring, punkt 12.2.
Skada på arbetsmaterial och reservdelar värderas som varor enligt Grundvillkor för
Egendomsförsäkring, punkt 12.3.

13

Ersättningsregler
Skada ersätts enligt Grundvillkor för Egendomsförsäkring, punkt 13.
I övrigt gäller även bestämmelserna i Allmänna avtalsbestämmelser (AA), bland annat rörande regler för
åtgärd vid skada, skaderegleringsbestämmelser och preskriptionstider.
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