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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.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för transporter inom Norden

4. Vad som är försäkrat
Försäkringen gäller för verktyg och utrustning (t.ex. mätutrustning, datorer o dyl.). Utöver
försäkringsbeloppet omfattar försäkringen kunders egendom upp till SEK 40 000. Detta gäller
under förutsättning att särskild försäkring inte finns.

5. Vad försäkringen gäller för
Under transport: försäkringen gäller för skada på eller förlust av verktyg och utrustning samt
bidrag i gemensamt haveri.

6. Vad försäkringen inte gäller för
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 andvändbarhet 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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7. Självrisk
Självrisk anges i försäkringsbrevet.

8. Säkerhetsföreskrifter
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 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.

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

8.9.1 Larmat fordon
Avdrag görs med 50%, dock lägst 50% av basbeloppet om fordonet lämnats med larmet oaktiverat eller om larm saknas vid skadetillfället

9. Åtgärder vid skada
När skada har inträffat eller befaras skall den försäkrade
• snarast möjligt, dock senast sex 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.
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