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Verktyg i servicebil 

1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för den försäkrade som anges i försäkringsbrevet. 

2 När försäkringen gäller  
Försäkringen börjar gälla då de försäkrade föremålen i anslutning till arbetsresa 
lämnar den lokal där de förvarats före resan och upphör att gälla när de 
försäkrade föremålen återförts till nämnda lokal. 
Försäkringen fortsätter att gälla under transporten och den lastning, omlastning 
och lossning samt uppehåll som sammanhänger med transporten. 
Försäkringen gäller även under uppehåll på arbetsområde. 
Om det framgår av försäkringsbrevet gäller försäkringen även vid övrig parkering. 
 
När försäkring har tecknats med särskilt villkor Entreprenadförsäkring WINE12, 
där arbeten och hjälpmedel omfattas av försäkringen, så gäller försäkringen inte 
för de skador som Entreprenadförsäkringen omfattar.  

3 Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som uppkommer inom Norden.  

4 Vad försäkringen gäller för  
Vid transport 
Försäkringen omfattar material, varor, verktyg, arbetsredskap, reservdelar och 
liknande som används för utförande av installationer, montage och andra 
arbeten. 
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Övrig parkering 
Försäkringen gäller för stöld av eller skadegörelse på försäkrad egendom som 
förvaras i parkerat fordon som ägs av försäkringstagaren eller dennes anställda. 
Stölden och skadegörelsen skall ha föregåtts av inbrott. 

5 Vad försäkringen inte gäller för – Undantag 
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret allmänna 
avtalsbestämmelser WI00. 

5.1 Försäkringen omfattar inte 
Försäkringen gäller inte för följande egendom: 

• Mobil- eller tornsvängskran, skylift, lyftkran, gräv-, schakt-, väg eller 
pålningsmaskin 

• Utbytbara verktyg som är under användning, till exempel formar, knivar, 
krossverktyg, press- och stansverktyg samt slagor 

• Förbrukningsmaterial, till exempel drivmedel, däck och slangar, filter, 
linor, packningar, remmar och kedjor, larvband och transportband. 

• Datorer och mobiltelefoner 

Vid transport 
Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust av verktyg och utrustning som 
direkt eller indirekt orsakats av eller kan hänföras till:  

• uppsåt eller grov vårdslöshet av den försäkrade eller dennes anställda i 
arbetsledande ställning, 

• skada av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller 
kan avhjälpas genom normal service eller justering 

• skada genom sprängningsarbete 
• skatt och tull, 
• skada, förlust eller kostnad på grund av försening, 
• skadeståndsskyldighet mot tredje man. 
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Övrig parkering 
Försäkringen gäller inte för stöld av eller skadegörelse på försäkrad egendom: 

• ur olåst fordon, släp eller flak 
• ur släp eller flak som inte är täckt med överbyggnad av trä, plåt 

eller annat hårt material 
• om fordonets öppningsbara fönster inte var helt stängda, 
• om släpfordon, oavsett om det är kopplat till dragfordon eller parkerats 

fristående, inte är låst med godkänt kulhandskelås eller hänglås med 
minst skyddsklass 3 enligt SSF. 

6 Försäkringsbelopp  
6.1 Transport  
Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet och gäller som första risk. 
Utöver beloppet som anges i försäkringsbrevet gäller även försäkringen för 
kunders egendom upp till 40 000 SEK under förutsättning att särskild försäkring 
inte finns.  

6.2  Övrig parkering  
Försäkringsbeloppet är 100 000 SEK per fordon om inte annat anges i 
försäkringsbrevet. Beloppet gäller som första risk. 

7 Självrisk  
Självrisken anges i försäkringsbrevet och gäller för varje enskild skadehändelse 
(per fordon). 
 

8 Säkerhetsföreskrifter  
8.1 Vad som avses med en säkerhetsföreskrift 
Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller 
anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om vissa 
bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra 
medhjälpare som anges i detta försäkringsavtal (d v s i försäkringsbrevet och de 
allmänna och särskilda försäkringsvillkoren).  
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8.2 Transport 
Vid transport med egna fordon gäller följande: 

• då fordonet lämnas skall nyckel alltid tas bort ur fordonet, 
• under kortare uppehåll till exempel vid lastning och lossning skall fordonet 

hållas under uppsikt, 
• vid övrig parkering skall fordonet vara låst samt släp och flak vara täckt 

med överbyggnad av trä, plåt eller annat hårt material. 
• då fordonet lämnas skall alltid fordonets larm vara aktiverat under 

uppehåll på arbetsområde.  

8.3 Under uppehåll på arbetsområde 
Vid arbetstidens slut eller då den försäkrade mer varaktigt lämnar arbetsområdet 
skall föremålet, om skada genom stöld skall ersättas, förvaras i låst lokal, 
byggnad, container eller arbetsbod. 
 

8.4 Övrig parkering 
 
Allmänna säkerhetsföreskrifter 
Rimliga säkerhetsåtgärder ska ha vidtagits med hänsyn till egendomens värde 
och stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt. 
 
Larm 
Fordon utrustade med larm skall ha dessa aktiverade vid övrig parkering. 
 
Särskild egendom 
Enskilt föremål vars värde överstiger 50 000 SEK, som med hänsyn till dess vikt 
och volym enkelt kan medföras, skall förvaras i försäkringslokal eller 
arbetstagares bostad/garage. 
 
Långtidsparkering 
Fordon ska inte lämnas utan tillsyn eller uppsikt i över 48 timmar. 
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8.5 Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna 
Den försäkrade svarar gentemot försäkringsgivaren för att säkerhetsföreskrifterna 
följs av:  

• den försäkrades företagsledning 
• anställda hos den försäkrade 
• entreprenörer, konsulter och andra uppdragstagare som anlitas av den 

försäkrade 
• annan som har att tillse att föreskriften följs.  

 

8.6 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs 
Den försäkrade är skyldig att följa säkerhetsföreskrifterna. Om dessa, vid 
skadefall har försummats, utgår ersättning från försäkringen endast i den 
utsträckning skadan får antas ha inträffat även om säkerhetsföreskrifterna hade 
iakttagits. Försäkringsgivaren har även under försäkringstiden rätt att införa 
ytterligare säkerhetsföreskrifter. Sådana föreskrifter skall meddelas skriftligt. 
 
Allmänna säkerhetsföreskrifter 
Avdrag görs normalt med 50 % av skadekostnaden i de fall säkerhetsföreskriften 
inte följts. 
 
Larmat fordon 
Avdrag görs med 50 % av skadekostnaden, dock lägst 50 % av prisbasbeloppet, 
i de fall bil som är utrustad med larm inte har detta aktiverat vid övrig parkering. 
 
Särskild egendom 
Om säkerhetsföreskriften inte följts görs normalt ett avdrag om 50 % av 
skadekostnaden för det aktuella föremålet. 
 
Långtidsparkering 
Avdrag görs normalt med 20 % i de fall säkerhetsföreskriften inte följts. Avdraget 
kan dock minskas eller ökas beroende på omständigheterna i övrigt samt den 
faktiska tid som fordonet lämnats utan tillsyn eller uppsikt. 
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9  Särskilda säkerhetsföreskrifter 
Utöver bestämmelserna allmänna avtalsbestämmelser WI00 
Säkerhetsföreskrifter, så gäller även följande särskilda säkerhetsföreskrifter. 
 

9.1 Egendom i fordon 
När försäkringsbeloppet för verktygsförsäkringen överstiger 100 000 SEK ska 
fordon och lastutrymme vara försett med godkänt inbrottslarm. Larmet ska vara i 
funktion. Egendom ska vid transport vara ändamålsenligt emballerad, paketerad, 
förankrad eller på annat sätt skyddad. 

10 Åtgärder vid skada  
När skada har inträffat eller befaras skall den försäkrade: 

• snarast möjligt, dock senast 12 månader efter han fått kännedom om 
skadehändelsen, skriftligt anmäla skadan till försäkringsgivaren. Görs 
anmälan senare har försäkringsgivaren ingen skyldighet att ersätta 
skadan, 

• försöka förhindra eller begränsa skadan, 
• ta tillvara sina rättigheter mot tredje man så att försäkringsgivarens 

regressmöjligheter bevaras, 
• polisanmäla stöld, annan brottslig gärning och brand. Kopia av 

polisanmälan skall, på begäran av försäkringsgivaren, inlämnas vid 
skada. 
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11 Definitioner  
 
Försäkringsgivare 
Namn på försäkringsgivaren anges under rubriken Försäkringsgivare i 
försäkringsbrevet.  
 
Basbelopp 
Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som 
gällde för januari månad det år skadan inträffar. Vid beräkning av självrisk  
uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra  
belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor. 


	1 Vem försäkringen gäller för
	2 När försäkringen gäller
	3 Var försäkringen gäller
	4 Vad försäkringen gäller för
	5 Vad försäkringen inte gäller för – Undantag
	5.1 Försäkringen omfattar inte

	6 Försäkringsbelopp
	6.1 Transport
	6.2  Övrig parkering

	7 Självrisk
	8 Säkerhetsföreskrifter
	8.1 Vad som avses med en säkerhetsföreskrift
	8.2 Transport
	8.3 Under uppehåll på arbetsområde
	8.4 Övrig parkering
	8.5 Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna
	8.6 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs

	9  Särskilda säkerhetsföreskrifter
	9.1 Egendom i fordon

	10 Åtgärder vid skada
	11 Definitioner

