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Uthyrningsföretag G272:2 

 

Gäller från och med 2013-02-01 

Med tillämpning av grundvillkoren samt i försäkringsbrevet/beviset angivna villkor i övrigt, gäller följande 

ändringar och tillägg. Utökningar gäller endast om samtidig uthyrningsförsäkring finns tecknad hos Svedea. 

Egendomsförsäkring (Villkor GRK10, GRT30) 
 
Uthyrningsegendom måste anges med belopp (nyanskaffningsvärde). 
Avser all uthyrningsbar egendom inkl motordrivna fordon, dock ej registreringspliktiga 
fordon som kan gå för egen maskin.  
Uthyrningsmaskiner med enskilt nyanskaffningsvärde överstigande SEK 800 000 måste anges 
separat i försäkringsbrevet för att omfattas av försäkringen. 
 
Motorfordon som inte är för uthyrning måste anges separat i försäkringsbrevet för att 
omfattas av försäkringen. 
 
Motorfordon och släpvagnar som är till försäljning omfattas inte av försäkringen utan ska ha 
en separat flytande motorförsäkring. 
 
För egendom som förvaras utomhus gäller följande; 

 Egendomen är försäkrad mot brand och stöld enligt villkor GRT30.  
 Vid skada på motordrivna fordon som omfattas av försäkringen, liksom vid stöld av 

lösa eller fast monterade delar, reservdelar eller tillbehör till dessa är självrisken, 
utöver avtalad grundsjälvrisk, förhöjd med SEK 20.000. 

 Försäkringsbeloppet är begränsat till SEK 3 000 000. 
 Särskilda skyddskrav enligt sid 3 är uppfyllda. 

 

Avbrottsförsäkring (Villkor GRK10) 
 
Vid ersättningsbar skada, som drabbar uthyrd egendom, lämnas ersättning för förlust av 
täckningsbidrag beräknat enligt 50 % av hyresprislistans riktpris samt normal 
uthyrningsfrekvens under den tid det tar att reparera eller återanskaffa egendomen. 
Omfattar ej objekt med nyanskaffningsvärde överstigande SEK 800 000. 
 

Max ersättning SEK 1 500 kr per dag  
Ansvarstid  30 dagar 

Karens 7 dygn 

 
 

 



  Uthyrningsföretag – Villkor G272:2     

Sida 2 av 4 
 

Förmögenhetsbrottsförsäkring (villkor GRF80) 

 
Geografisk omfattning        Inom Norden 

Försäkringsbelopp                 SEK 500 000   

Självrisk   0,5 Pbb 

Försäkringen kan ersätta den skada som orsakats den försäkrade genom att hyrestagare genom 

tillförlitlig utredning anses skyldig till förmögenhetsbrott. 

Försäkringen gäller under förutsättning att försäkringstagaren 

 Vid uthyrningstillfället avkrävt giltig legitimationshandling t ex körkort eller ID-kort och även 

behållit en kopia. Detta krävs inte om hyrestagaren är känd av uthyraren och säkert kan 

identifieras av denne. 

 Utfört kreditkontroll via UC eller motsvarande kreditupplysningsföretag när 

nyanskaffningsvärdet för hyrestagarens samtliga hyrda maskiner överstiger SEK 500 00. Vid 

kontroll ska det framgå att kredit för de uthyrda objektens värde kan lämnas. 

Ersättning lämnas inte för den del av försäkringstagarens fodran som kan ersättas av hyrestagarens 

egna medel. Finns kompletterande säkerheter knutna till hyresavtalet ska dessa säkerheter till fullo 

utnyttjas innan krav riktas mot denna försäkring. Alla förmögenhetsbrott ska polisanmälas. 

 
 

Extra skydd för egendom som inte försäkrats  
 
Försäkringsbelopp       SEK 5 000 000 

Självrisk              0,5 Pbb 

För hyrestagare som väljer bort den separata uthyrningsförsäkringen omfattas de uthyrda objekten 

av uthyrningsförsäkring nr  xxxxxx under förutsättning att försäkringstagaren skriftligen krävt att 

hyrestagaren har en egen försäkring med allriskomfattning under hyresperioden. Det ska framgå av 

hyresavtalet att hyrestagaren själv svarar för ev. skadekostnad om föreskriven försäkring saknas eller 

ej är i kraft.  

Ersättning lämnas inte för den del av försäkringstagarens fodran som kan ersättas av hyrestagarens 
egna medel. Finns kompletterande säkerheter knutna till hyresavtalet ska dessa säkerheter till fullo 
utnyttjas innan krav riktas mot denna försäkring. 
 

Avskrivningsregler  
För uthyrningsegendom gäller samma avskrivningsregler som för uthyrningsförsäkringen om 
den finns gällande hos Svedea. 
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Undantag - Övrigt 
Trafikförsäkring ingår inte i försäkringen utan måste tecknas separat. 
Registreringspliktiga fordon som kan gå för egen maskin omfattas ej av försäkringen. 
Maskiner med enskild värde överstigande SEK 800 000 omfattas ej av försäkringen. 
 
Är fordonet/maskinen utrustat med av försäkringsgivaren godkänd spårutrustning som var i 
funktion vid tillgrepp eller stöld ersätts skadan utan självriskavdrag. 

 
Skyddskrav egendom förvarad utomhus eller i container 
 
För stöld gäller skyddskrav enligt försäkringsvillkor GRK10 (skyddsklass2) 
Observera att särskilda skyddskrav gäller för egendom förvarad utomhus eller i container enligt villkor 
GRK10 (se utdrag nedan). Det kan även finnas särskilda skyddskrav för enskilda maskiner, det anges då i 
fösäkringsbrevet/beviset. 
 
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. 
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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. 

 


