Omhändertagen egendom – kombinerad

GK 1801

GK 1801

Omhändertagen
egendom
- Kombinerad

Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från 2015-01-01
I detta villkor finns 2 villkor samlade, Ansvar för bil och motorverkstad och Utökat skydd omhändertagen egendom.
Villkoret för bil och motorverkstad gäller för de verksamheter som
reparerar, servar eller underhåller fordon samt däckservice.
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Utökat skydd för biloch motorverkstad

Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2014-01-01
Detta särskilda försäkringsvillkor ger ett utökat skydd för egendom
som omhändertagits. T ex en bil som tagits in för reparation eller
service. Försäkringen gäller dock inte för skada på den del av egendomen som vid skadetillfället var föremål för arbete.
Nedan i villkoret framgår exakt vad försäkringen gäller för och i
vilka situationer den inte gäller.
För allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller följande ändringar
och tillägg. Kursiv stil innebär att begreppet finns definierat under
13. Definitioner.
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GK 1801

Omhändertagen egendom
Med upphävande av 6.9 i Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller försäkringen för skada på
egendom som den försäkrade omhändertagit.

Levererad produkt
Med ändring av 6.1 i Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller försäkringen för skada på levererad egendom vid reklamation under garantitiden under förutsättning att skadan inte består i
eller är en följd av fel, brist eller defekt hos den levererade egendomen. Ersättning lämnas dock
inte för den del som föranlett reklamationen och inte heller för åtkomstkostnaden.
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan
person åtagit sig uppföra eller tillverka.

Skepp och båtar
Försäkringen gäller inte för skada på skepp eller båt. Dock ersätts skada
• som uppkommit i samband med åt gärd eller arbete på båtmotor med därtill hörande
utrustning, med undantag för den motordel som vid skadetillfället är föremål för arbete
• om arbetet endast avsett påfyllning av motorbränsle eller olja m m, oljebyte, smörjning,
byte av batteri, tändstift eller brytarspetsar.

Egendom som är föremål för arbete
Försäkringen gäller inte för skada på den del av egendomen som vid skadetillfället var föremål
för arbete. Denna begränsning gäller dock inte om arbetet endast avsett påfyllning av motorbränsle, olja eller dylikt vid oljebyte, smörjning, tvättning, vaxning, byte av batteri, tändstift,
brytarspetsar eller däck eller om hela egendomen var föremål för lyft.

Skada i samband med förflyttning
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som orsakas i samband med förflyttning utanför område som disponeras för verksamheten. Dock ersätts skada som är en följd av
• fel som begåtts vid åtgärd som vidtagits före förflyttningen
• förflyttning i områdets närhet i samband med lastning eller lossning.

Transporterad egendom
Försäkringen gäller inte för skada på egendom i samband med transport från bärgningsplatsen.
Försäkringen gäller dock vid skada på motordrivet fordon samt släpfordon då de förbereds för
transport.

Stöld och skadegörelse
Försäkringen gäller inte för skada genom stöld eller skadegörelse.

Annan försäkring
Försäkringen gäller inte för skada inom den försäkrades permanenta lokaler och anläggningar
som kan omfattas av brand-, inbrotts- eller vattenförsäkring, oavsett om sådan försäkring
finns gällande eller inte.
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Utökat skydd för
omhändertagen egendom
inklusive nyckelförlust
Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2014-01-01.
Detta särskilda försäkringsvillkor ger ett skydd för omhändertagen egendom. Villkoret gäller dock med vissa begränsningar, vilka
framgår nedan i villkoret. För allmänna försäkringsvillkoren Ansvar
gäller följande ändringar och tillägg. Kursiv stil innebär att begreppet finns definierat under 13. Definitioner i det allmänna försäkringsvillkoret.
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Omhändertagen egendom
Med ändring av 6.9 och 6.10 i Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller försäkringen för
skada på omhändertagen egendom.
Försäkringen gäller dock inte för skada på
• egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan person hyrt eller leasat
• motordrivna fordon, luftfartyg, skepp eller båtar som den försäkrade eller någon som
denne ansvarar för har omhändertagit, lånat eller annars nyttjat
• egendom som den försäkrade enligt avtal ska transportera, lagra eller lyfta.
Försäkringen ersätter även skälig kostnad för ändring eller, om så erfordras, byte av lås i fastigheter inom Sverige i samband med att omhändertagen nyckel förkommit.
Ersättning betalas dock inte
• om nyckeln var märkt med namn eller adress i klartext
• vid stöld ur olåst bil.
Vid nyckelförlust ska polisanmälan ske och kopia lämnas till Gjensidige.
Gjensidige ersättningsskyldighet vid skada som ersätts enligt detta villkor är begränsad till
totalt 2 000 000 kronor vid varje skadehändelse dock högst 5 000 000 kronor per försäkringsår.
Vid skada på egendom som transporterat eller lyfts är dock försäkringsbeloppet vid varje skada
begränsat till 500 000 kronor.
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