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Utrustningsförsäkring
Villkor: GK 890:1

Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial,

Nedsättning

516407-0384.

Minskning av försäkringsersättning därför att försäkringstagaren/

I tillägg till dessa villkor, gäller följande:
• Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor

brukaren/föraren inte följt säkerhetsföreskrifter eller lämnat
oriktiga uppgifter till bolaget.

• Generella villkor

Preklusion

• Försäkringsavtalslagen (FAL)

Inom den tid som man måste ställa sin fordran på ersättning för
att rätten till ersättning inte skall gå förlorad.

Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor
gäller före de allmänna villkoren.

Preskriptionstid

1. Inledning

att rätten till ersättning inte skall gå förlorad.

1.1 Försäkringshandlingar
Försäkringshandlingarna består av
• detta försäkringsvillkor
• andra försäkringsvillkor vi hänvisar till
• försäkringsbrevet
• kundmeddelanden.

1.2 Definitioner
Försäkrad
Var och en till vars förmån försäkringen gäller enligt
försäkringsbrevet. Se även begreppet försäkringstagare.
Försäkrad Egendom
Det fordon som anges i försäkringsbrevet/avtalet, och utrustning
som kan anses vara normal för ett fordon av samma slag, fabrikat
och användningssätt som det försäkrade.
Försäkringsfall
Skada eller annan händelse som omfattas av försäkringen.
Försäkringstagare
Den som har avtal om försäkring med bolaget. Se även begreppet
försäkrad.
Höjdledsskada
Med höjdledsskada menas då utrustning på fordon kolliderar med
viadukt, portal, hängande ledningar eller liknande eller gör så att
fordonet fastnar i tunnel.
Marknadsvärde
Den skadade egendomens värde i allmänna handeln omedelbart
före skadetillfället.

Inom den tid som man måste framställa anspråk på ersättning för

Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses här det prisbasbelopp som fastställts
enligt Lag om allmän försäkring och som gällde för januari månad
det år skadan inträffade.
Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från den sammanlagda skadekostnaden
ett belopp som den försäkrade själv svarar för. Detta belopp utgör
den försäkrades självrisk.
Säkerhetsföreskrifter
Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda
handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller
begränsa skada.
Den som bryter mot säkerhetsföreskrifter riskerar att få avdrag på
ersättningen

1.3 Utrustning för vilka detta villkor gäller
• Verktygsvagn/farmartank och lättare fordonstillbehör såsom
däck, handverktyg, handmaskiner, instrument med mera.
• Tyngre fordonstillbehör såsom lösflak, vältar, grävskopor,
grusspridare med mera.
• Skogskoja/Manskapsvagn.

1.4 Bestämmelser om premieberäkning
1.4.1 Uppgifter till grund för premieberäkning
1.4.1.1 Premieberäkning
Premien är beräknad bland annat efter de uppgifter som framgår
av försäkringsbrevet. Om försäkringstagaren lämnar oriktiga eller
ofullständiga uppgifter när försäkringen tecknas gäller vad som
sägs i 5.4.1 Upplysningsplikt.
Premien för flerfordonsavtal beräknas preliminärt vid
försäkringstidens början. Efter avstämning av förändringar i
fordonsbeståndet under försäkringstiden debiteras slutlig premie,
vilken således kan bli högre eller lägre än preliminär premie.
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1.4.1.2 Upplysningsplikt

1.7 Giltighetsområde

Försäkringstagaren skall meddela Gjensidige om de uppgifter som

• Utrustningsförsäkring till entreprenad-, mobilkran- eller

anges i försäkringsbrevet har ändrats. Sker inte detta gäller vad

skogsverksamhet gäller inom Norden.

som sägs i 5.4.2 Riskökning.

• Utrustningsförsäkring till bussverksamhet gäller inom EES-

1.4.1.3 Utrustningsvärde

• Utrustningsförsäkring till taxi- eller åkeriverksamhet (lastbil)

Premien för utrustningsförsäkringen är bland annat beräknad med
hänsyn till utrustningens historiska nyvärde i allmänna handeln den
dagen försäkringen tecknades. Detta belopp finns angivet i
försäkringsbrevet.
Visar det sig vid skada att för låg premie betalats på grund av att
utrustningens historiska nyvärde överstiger det i försäkringsbrevet
angivna gäller vad som sägs i 5.4.1 Upplysningsplikt.
1.4.2 Indexstyrd premiejustering
Premien räknas varje år upp enligt ett fordonsindex. Detta index är
framtaget av Statistiska Centralbyrån på beställning av Gjensidige.
Det som påverkar index är bland annat sjukvårdskostnader,
verkstadskostnader, reservdelspriser och delar av
Konsumentprisindex och Entreprenadindex. Index är framräknat
som ett snitt för samtliga typer av fordon. Utöver detta så har
Gjensidige möjlighet att justera premien.

1.5 Självrisker
Om försäkringstagaren drabbas av flera skador vid samma tillfälle
gäller försäkringen med en självrisk, den högsta, enligt följande
• då ersättning skall lämnas från flera försäkringsformer i
utrustningsförsäkringen
• då ersättning skall lämnas från både utrustnings- och privat
sakförsäkring i Gjensidige
• då ersättning skall lämnas från både utrustnings- och
företagsförsäkring i Gjensidige.
Försäkringen gäller med högst två självrisker
• om försäkringstagaren har flera utrustningsförsäkringar i
Gjensidige och den försäkrade egendomen skadas vid samma
tillfälle genom brand, stöld, inbrott, uppsåtlig skadegörelse
orsakad av annan person eller annan yttre olyckshändelse.

1.6 Försäkringsformer
1.6.1
Följande försäkringsformer ingår i Utrustningsförsäkringen.
Egendomsskydd
• brandförsäkring
• stöld och inbrott
• skadegörelse
• vagnskadeförsäkring.
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området, Andorra och Schweiz.
gäller inom det så kallade Gröna kort-samarbetet. Anmärkning:
Gröna kort-samarbetet kan komma att utökas eller inskränkas.
(se Trafikförsäkringsföreningens webbplats tff.se)

2. Egendomsskydd
2.1 Gemensamma villkor för egendomsskydd
2.1.1. Försäkrad egendom
Utrustning som är normal för entreprenad-, mobilkran-, skogs-,
buss-, taxi- och åkeriverksamhet (lastbil). Mobiltelefon ingår inte.
2.1.2 Försäkrat intresse
Försäkringen gäller för dig som är försäkringstagare. Men den gäller
endast om du är utrustningens verklige ägare och huvudsaklige
brukare. Detta intresse ska vara lagligt. Dessutom avser
försäkringen försäkringstagarens intresse enligt Försäkrad
egendom 2.1.1 som är lånad, hyrd eller ägd av utrustningens
brukare. Detta innebär att du kan bli utan ersättning om du är
registrerad som ägare och har tecknat försäkring för utrustningen
trots att du inte äger det eller huvudsakligen brukar det.
Har du köpt utrustningen på avbetalning eller kredit har Gjensidige
rätt att lämna ersättning till säljaren. Sådan ersättning lämnas
högst med säljarens återstående fordran enligt reglerna i
konsumentkreditlagen eller lagen om avbetalningsköp (1978:599)
mellan näringsidkare med flera. Om du hyrt (leasat) utrustningen
har vi rätt att lämna ersättning till ägaren.
2.1.3 Försäkringen gäller inte vid skada
a) om utrustningen inte uppfyller de svenska myndighetskraven.
b) som inträffar när utrustning används eller utför arbete på fruset
vatten, om det inte används på vinterväg som Trafikverket
ansvarar för.

2.2 Brandförsäkring
2.2.1 Försäkringen gäller för skada
a) genom brand, brand som anlagts av tredje man*, blixtnedslag
eller explosion.
b) på grund av köld, väta eller korrosion/oxidation.
c) genom kortslutning i kablar och ledningar och direkta
följdskador på strömförbrukare.
* med tredje man menas annan än dig själv som handlat utan ditt
samtycke

2.2.2 Försäkringen gäller inte för skada

Anmärkning till 2.3.1 och 2.3.2

a) på däck och slangar genom explosion i dessa.

Förklaring till vissa begrepp i brottsbalken, observera att

b) i samband med stöld, inbrott eller tillgrepp. Sådan skada ersätts

försäkringen endast omfattar stöld, egenmäktigt förfarande av

genom stöld och inbrott. Anmärkning till 2.2.1 och 2.2.2

utrustning, rån och försök till sådana brott.

Med brand avses eld som kommit lös. Med kabel avses isolerad

Stöld

ledning mellan strömkälla och komponent/ förbrukare. Med

Någon tar annans egendom utan lov och behåller, säljer eller ger

kortslutning menas överledning mellan kabel och annan ledare som

bort den.

normalt inte är i kontakt med varandra.

Egenmäktigt förfarande av utrustning

2.2.3 Säkerhetsföreskrifter

Någon tar utan lov utrustning som tillhör annan, men utan avsikt

1. Starkströmsanordning som används i utrustningen skall vara

att behålla eller sälja det.

provad och godkänd. Fabrikantens anvisningar skall följas.
2. Föreskrifter som myndighet utfärdat för att förhindra eller
begränsa skada och som gäller för utrustningen eller den lokal
där utrustningen i regel förvaras, skall iakttas.
3. Svetsningsarbete får endast ske om nödvändiga
säkerhetsåtgärder vidtas såsom friläggning och demontering av
brännbart material.
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs
Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning
av ersättningen finns i 5.4.4 Brott mot säkerhetsföreskrifter.
2.2.4 Självrisk
Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet om inte annat anges i

Rån
Någon som med våld eller hot om våld, som framstår som
trängande fara, tar någon annans egendom.
Förskingring
När egendom överlämnas till annan person med förutsättning att
egendomen ska lämnas tillbaka, och denne i stället behåller, säljer
eller ger bort den. Exempel på förskingring är om en säljare låter en
person provköra ett fordon och denne försvinner med fordonet.
Olovligt förfogande
Någon innehar annans egendom eller egendom som annan har
rättigheter i (till exempel egendom som köpts på avbetalning) och

försäkringsbrevet.

säljer den utan lov eller på annat sätt disponerar över egendomen

2.3 Stöld och inbrott inklusive skadegörelse

om sina rättigheter.

Ägaren skall styrka innehavet av stulen egendom, lämpligen med
ursprungskvitto eller originalgarantibevis. Tillverkningsnummer bör
vara angivet och egendomen märkt med personnummer/

så att ägaren eller den som har rättigheter i egendomen går miste

Olovligt brukande
Någon som utan lov använder annans egendom och därigenom

organisationsnummer.

orsakar ägaren skada, förlust eller annan olägenhet.

2.3.1 Försäkringen gäller för skada

Bedrägeri

a) genom stöld och inbrott
b) genom egenmäktigt förfarande av utrustning
c) genom rån
d) genom försök till stöld, inbrott, egenmäktigt förfarande av
utrustning eller rån. Inträffad skada skall polisanmälas.
2.3.2 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada genom egenmäktigt förfarande
av utrustning eller försök till sådant brott som orsakats av person

Någon skaffar sig fördelar genom att med felaktiga uppgifter
förmå någon att handla på ett sätt som innebär skada för denne.
2.3.3 Säkerhetsföreskrifter Utrustning
Utrustning skall vara inlåst i utrymme, som endast disponeras av
försäkringstagaren.
• Utrustning för buss-, taxi- eller åkeriverksamhet (lastbil) som på
grund av storlek,användning eller liknande inte rimligtvis kan
förvaras inlåsta, skall förvaras aktsamt.

som tillhör samma hushåll som försäkringstagaren.
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• Utrustning för entreprenad-, mobilkran- och skogsverksamhet

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs

som på grund av storlek såsom skopa, rivare, skärare, gafflar,

Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning

kranarm, hydraulhammare med mera, inte rimligtvis kan

av ersättningen finns i 5.4.4 Brott mot säkerhetsföreskrifter.

förvaras inlåsta, skall
-	vara fastlåsta med av Gjensidige godkänt stöldskydd,
kätting och hänglås av minst klass 3 enligt SFF Svenska
Stöldskyddsföreningens norm. Vid stöldskada skall ett
ursprungskvitto på godkänt stöldskydd skickas till
Gjensidiges skadeavdelning.
-	förvaras inom låst eget inhägnat område enligt nedan.
Försäkringen gäller med följande krav på inbrottsskydd vid
förvaring av avmonterad fordonsdel eller utrustning inom
låst eget inhägnat område.
Omslutningsyta
Området där den försäkrade egendomen förvaras skall vara
omsluten 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.
Inhägnad
Inhägnad skall bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst
2,20 m hög, varav de översta 0,2 m utgöras av minst två rader
taggtråd. Inhägnadens fastsättningsanordningar, stolpar, stag
med mera skall vara förankrade i marken på ett godtagbart sätt.
Exempel på godtagbart utförande
• flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek
inte överstigande 50 x 50 mm
• vägg av trä minst 25 mm tjock
• vägg av stålplåt minst 1 mm tjock.
Grind, port och dörr
Grind, port och dörr skall fylla samma krav på skydd mot inbrott
som stängsel och vägg enligt ovan. Grind, port och dörr skall vara
låst med av Gjensidige godkänd låsenhet (instickslås och slutbleck
eller hänglås med beslag). Beslag till hänglås skall ha minst samma
motståndskraft mot inbrottsangrepp som låset.
Vid gångjärnen skall finnas spärranordning som förhindrar
avlyftning av grind i stängt läge. Port och dörr skall vara försedd
med likvärdigt skydd.

2.3.4 Självrisk
Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet om inte annat anges i
försäkringsbrevet.
För SMF-medlem gäller försäkringen utan självrisk om den
försäkrade skogskojan var larmad vid stöldtillfället.
2.3.5 Skadegörelse
2.3.5.1 Omfattning
Delkaskoförsäkringen gäller även för skada som uppkommit på
utrustning genom skadegörelse orsakad av annan person. Inträffad
skada skall polisanmälas.
2.3.5.2 Självrisk
Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet om inte annat anges i
försäkringsbrevet.

2.4 Vagnskadeförsäkring
2.4.1 Försäkringen gäller vid skada
• genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.
Försäkringen gäller även för sådana skador som uppstått under
fordonets transport på annat transportmedel.
2.4.2 Försäkringen gäller inte för skada
a) på utrustning med konstruktions-, fabrikations- eller
materialfel, om skadan orsakats av felet.
b) som består i slitage eller kan hänföras till bristfälligt underhåll.
c) som orsakats genom rost, frätning, köld, väta eller fukt. Skada
som uppstått som en direkt och omedelbar följd av händelse
som anges i 2.4.1 betalas dock.
d) på enbart larvband eller däck
e) som är ersättningsbar genom 2.2.1 brandförsäkring eller
2.3.1 stöld och inbrott.
2.4.3 Säkerhetsföreskrifter
1. Utrustningen får inte användas under förhållanden som innebär
onormal påfrestning på utrustningen.
2. Utrustningens maximala drag- och lastvikt får inte överskridas.
3. Vid arbete med fjärrstyrda maskiner skall särskild försiktighet

Manskapsvagn/redskapsvagn/verktygsvagn/skogskoja Samtliga

iakttas på sådant sätt att maskinen inte okontrollerat kan

luckor/dörrar i verktygsvagn/farmartank/manskapsvagn/skogskoja

förflytta sig, eller glida eller rulla.

skall vara försedd med hänglås av minst klass 2 SFF Svenska
Stöldskyddsföreningens norm. Nyckeln till låsen får inte förvaras i
eller i omedelbar anslutning till fordonet.
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4. Innan utrustning används från eller transporteras på båt, pråm
eller liknande farkost skall föraren förvissa sig om:
–

att farkosten har tillräcklig bärighet och

–

att utrustningen är tillfredsställande förankrat i farkosten.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följs

d) merkostnad genom reparationsarbete på övertid eller genom

Ersättningen minskas, normalt med 25 %. Regler om nedsättning

att reservdelar fraktats på annat sätt än med sedvanligt

av ersättningen finns i 5.4.4 Brott mot säkerhetsföreskrifter.

transportmedel, om inte bolaget särskilt godkänt

2.4.4 Självrisk
Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet om inte annat anges i
försäkringsbrevet.
Höjdledsskada
Vid skada som uppstått genom kollision i höjdled tillkommer en
extra självrisk. Denna är 50 % av prisbasbeloppet vid varje skada.

3. Värderings- och ersättningsregler
3.1 Värderings och ersättningsregler

merkostnaden.
e) ersättning för normalt slitage eller värdeminskning på grund av
att utrustningen brukats i samband med stöld, inbrott eller
tillgrepp.
f) mervärdesskatt när försäkringstagaren är redovisningsskyldig
för sådan skatt.
g) merkostnad på grund av att skadad egendom ersätts med ny
egendom.
h) slitage och normal förbrukning.

3.4 Äganderätten till ersatt egendom

Ersättning lämnas med högst det belopp som motsvarar skadan,

Gjensidige övertar äganderätten till fordonet eller delar som

värderad enligt nedanstående bestämmelser.

ersatts, om inte annat överenskommits.

3.2 Hur Gjensidige ersätter

4. Särskilt stöldskydd

Gjensidige har rätt att avgöra om utrustning skall repareras, om

4.1 Särskilt stöldskydd - spårsändare

det skall ersättas med likvärdig utrustning eller om skadan skall
betalas kontant. Beträffande reparationer, se även 4.5.4
Reparation. Beräkning av kontant ersättning grundas på fordonets
värde i allmän handel omedelbart före skadan.
Om likvärdig begagnad utbytesdel finns att tillgå skall sådan
användas vid reparation. Dessa regler gäller på motsvarande sätt
vid skada på del av utrustning.

4.1.1 Säkerhetsföreskrift
Fordonet skall utöver det ordinarie stöldskyddet vara försett med
en av Gjensidige godkänd spårsändare som också är satt i funktion.
Om säkerhetsföreskriften inte följs
Ersättningen minskas normalt med 25 %. Regler om nedsättning
av ersättningen finns i 5.4.4 Brott mot säkerhetsföreskrifter.

För aggregat och tillbehör såsom hydraulhammare, skopor och
pallgafflar och liknande lämnas ersättning enligt följande: Om
skadan skett inom ett år efter det att aggregatet eller tillbehöret
togs i bruk som fabriksny lämnas full ersättning. I annat fall görs
normalt åldersavdrag med 15 % per år. Avskrivningen skall aldrig
överstiga 75 %. Gjensidige har rätt att anvisa inköpsställe.
Viktigt!
Kontakta oss alltid innan reparation och återanskaffning. Om så
inte sker begränsas Gjensidiges ersättningsskyldighet till vad det
skulle ha kostat om de leverantörer som Gjensidige har avtal med
anlitats.

3.3 Gjensidige ersätter inte
a) kostnad för förbättring eller förändring av utrustningen, som
gjorts i samband med att skada reparerats.
b) merkostnad som beror på att bolagets anvisningar om
inköpsställe enligt 3.2 inte inhämtats eller följts.
c) eventuell värdeminskning efter reparation på grund av skada.
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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

