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

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

 
Skadejour 
Vid akut skada efter kl. 16.00 eller på helger - kontakta då vår 
Skadejour, telefon 0771-614 614.

Allmänt försäkringsvillkor: GJTR 802:4
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Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens 
indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att 
numreringen inte alltid är löpande.

1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren 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, 

• fortsätter att gälla under transporten och den lastning, 
omlastning och lossning samt uppehåll som sammanhänger 
med transporten, 

• gäller under uppehåll på arbetsområde.
• Om det framgår av försäkringsbrevet gäller försäkringen även 

vid övrig parkering.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden.

4. Vad som är försäkrat respektive inte 
försäkrat
4.1 Vad som är försäkrat
4.1.1 Transport
• Försäkringen gäller för verktyg och utrustning (t.ex. 

mätutrustning, datorer och dyl.). Utöver försäkringsbeloppet 
omfattar försäkringen kunders egendom upp till SEK 40 000. 
Detta gäller under förutsättning att särskild försäkring inte 
finns

4.1.2 Övrig parkering (ingår endast om det framgår av 
försäkringsbrevet).
• Försäkringen omfattar material, varor, verktyg, arbetsredskap, 

reservdelar och liknande som används för utförande av 
installationer, montage och andra arbeten.

4.2 Vad som inte är försäkrat
4.2.2 Övrig parkering
Försäkringen omfattar inte:

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

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

• Förbrukningsmaterial, t ex drivmedel, däck och slangar, filter, 
linor, packningar, remmar och kedjor, larvband och 
transportband.

• Datorer och mobiltelefoner

5. Vad försäkringen gäller för 
5.1 Transport
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av verktyg och 
utrustning samt bidrag i gemensamt haveri.

5.2 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.

6. Vad försäkringen inte gäller för 
6.1 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, 

• tids-, ränte- eller konjunkturförlust, förlust av marknad eller 
annan indirekt förlust, 

• 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.

6.2 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.
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7. Försäkringsbelopp
7.1 Transport
Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet och gäller som 
första riskbelopp. Utöver beloppet som anges i försäkringsbrevet 
gäller även försäkringen för kunders egendom upp till SEK 40 000 
under förutsättning att särskild försäkring inte finns.

7.2 Övrig parkering
Försäkringsbeloppet är 2 prisbasbelopp per fordon om inte annat 
anges i försäkringsbrevet. Beloppet gäller som första risk.

8. Säkerhetsföreskrifter 
8.1 Transport
Vid transport med egna fordon gäller följande 

• då fordonet lämnas skall nyckel alltid tas bort ur fordonet, 
• under kortare uppehåll t ex 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 
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. 

8.2 Övrig parkering
8.2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter
Rimliga säkerhetsåtgärder ska ha vidtagits med hänsyn till 
egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt.

8.2.2 Larm
Fordon utrustade med larm skall ha dessa aktiverade vid övrig 
parkering. 

8.2.3 Särskild egendom
Enskilt föremål vars värde överstiger SEK 50 000, som med hänsyn 
till dess vikt och volym enkelt kan medföras, skall förvaras i 
försäkringslokal eller arbetstagares bostad.

8.2.4 Långtidsparkering
Fordon ska inte lämnas utan tillsyn eller uppsikt i över 48 timmar.

8.9 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. 
Försäkringsbolaget har även under försäkringstiden rätt att införa 
ytterligare säkerhetsföreskrifter. Sådana föreskrifter skall meddelas 
skriftligt. 

8.9.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter
Avdrag görs normalt med 50 % av skadekostnaden i de fall 
säkerhetsföreskriften enligt 8.2.1 inte följts.

8.9.2 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.

8.9.3 Särskild egendom
Om säkerhetsföreskriften enligt 8.2.3 inte följts görs normalt ett 
avdrag om 50 % av skadekostnaden för det aktuella föremålet.

8.9.4 Långtidsparkering
Avdrag görs normalt med 20 % i de fall säkerhetsföreskriften enligt 
8.2.4 inte följts. Avdraget kan dock minskas eller ökas beroende på 
omständigheterna i övrigt samt den faktiska tid som fordonet 
lämnats utan tillsyn eller uppsikt.

9. 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 Gjensidiges 

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

10. Skadevärderingsregler
Skada värderas enligt Allmänna Försäkringsvillkoret (GK 708) 
10.1.2.5 Maskinerier som används i entreprenad och 
montageverksamhet.

11. Självrisk
Självrisken anges i försäkringsbrevet.



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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