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Kontakt
Kundservice 
Telefon: 0771-326 326 
E-post: foretag@gjensidige.se 

Skador 
Telefon: 0771-326 326 
E-post: skador@gjensidige.se 

Skadejour och vid skada utomlands 
Vid akut skada efter kontorstid, på helger eller vid skada 
utomlands, kontakta vår skadejour på telefon 0771-614 614.

Allmänna försäkringsvillkor GJTR 803:1

Innehåll

1.  Försäkringens omfattning 3
2.  Självrisk 3
3.  Undantag 3

4.  Särskilda bestämmelser 3
5.  Försäkringsvärde 3
6.  Preskription 3



3

1. Försäkringens omfattning
1.1 
Försäkringen gäller för varor vilka medförs av försäkringstagaren 
eller hans representant som provkollektion på tjänsteresa eller som 
befordras på annat sätt i omedelbar anslutning till sådan 
tjänsteresa.

1.2 
Försäkringen gäller under transport samt under lastning och 
lossning i samband med transporten.

1.3 
Försäkringen börjar när varorna lämnar den lokal där de före resan 
förvarats och upphör när de återförts till denna lokal eller till annan 
lokal som ägs eller disponeras av försäkringstagaren eller 
disponerats på annat sätt.

1.4 
Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet angivet 
försäkringsbelopp som en förstariskförsäkring.

1.5 
Utöver vad som gäller enligt villkoret ”Normalförsäkring” i 
rubricerade villkor gäller försäkringen med följande undantag och 
särskilda bestämmelser

2. Självrisk
2.1 
I försäkringsbrevet angiven självrisk gäller för varje enskild 
skadehändelse.

3. Undantag
3.1 
Försäkringen gäller inte,

•  för varor som är avsedda att försäljas eller levereras under 
resan.

•  nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, repning eller dylikt 
som uppkommit under handhavande av varan.

•  skada som uppkommit i samband med demonstration
•  om fordonet varit olämpligt för aktuell transport, bristfälligt 

eller överbelastat.
•  om föraren, i samband med transport av varan, varit 

rattonykter eller påverkad av narkotika eller inte innehaft 
gällande körkort av rätt körkortsklass.

•  om fordonet i samband med transport av varan framförts 
utanför allmän eller enskild väg.

•  om skadan eller förlusten orsakats av bedrägeri, förskingring 
eller liknande förmögenhetsbrott.

•  om varorna förvaras på hotellrum eller annat enskilt upplåtet 
utrymme om inte sådant nyttjat utrymme är låsbart med 
minst 7-tillhållarlås och att försäkringstagaren eller dennes 
representant inte avlägsnar sig från sådant rum utan att låsa 
dörren och regla fönstren. Nyckeln till sådant låst utrymme får 
inte överlämnas till annan person t.ex. hotellportier.

4. Särskilda bestämmelser
4.1 
För att förebygga stöld av varan skall följande skyddsåtgärder 
följas:

•  Varan får inte förvaras på öppet flak eller flak med kapell när 
fordonet lämnas utan uppsikt. Med uppsikt menas ständig 
tillsyn med undantag för kortare uppehåll av typ måltider, 
lastning och lossning

•  startnyckeln till fordonet skall vara borttagen.
•  när varan förvaras i fordonet skall täckta lastutrymmen (t.ex. 

skåpanordning av trä, plåt, plast eller annat hårt material) och 
förarutrymme vara låst.

•  om fordonet lämnas utan uppsikt för längre parkering och 
nattparkering skall fordonet vara larmat med av 
försäkringsbranschen godkänd larmutrustning eller så skall 
parkeringen ske på professionellt bevakad plats eller i enskilt låst 
garage.

4.2 
Vid åsidosättande av ovanstående skyddsåtgärder görs utöver 
självrisk ett avdrag med 20 % av skadeersättningen.

5. Försäkringsvärde
5.1 
Försäkringsvärdet är, såvida inte annat har avtalats, varans värde 
utan hänsyn till handelsvinst, affektions- eller annat särskilt värde.

6. Preskription
6.1 
Framställs inte ersättningsanspråk inom sex månader från det den 
försäkrade fått kännedom om sin fordran, är bolaget fri från 
ansvarighet.

Provkollektion
Villkor: GJTR 803:1



Gjensidige Försäkring

Postadress: 
Gjensidige Försäkring 
Box 3031 
103 61 Stockholm 
Telefon 0771-326 326 
E-post info@gjensidige.se

En svensk filial till: 
Gjensidige Forsikring ASA 
Org.nr 995 568 217

Postadress: 
Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo 
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