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Särskilt villkor

Verktyg SF227:1

2. Egendomsförsäkring
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring SF20 avsnitt 2 Egendomsförsäkring, gäller för verktygsförsäkringen följande.

Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att gälla för egendom – verktyg och reservdelar - som finns i bil.

Detta villkor gäller som tillägg till Allmänna villkor Företag SF01 och villkor Företagsförsäkring SF20.

2.3 Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller i fordon* och på tillfällig arbetsplats* inom Norden*.
När försäkringen har tecknats med särskilt villkor Entreprenad – där arbeten och hjälpmedel omfattas av försäkringen - gäller 
verktygsförsäkringen endast i fordon*.

2.6 Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar material, varor, verktyg, arbetsredskap, reservdelar och liknande som används av den försäkrade vid 
dennes utförande av reparation, installation, montage eller andra arbeten.

2.7 Försäkringsform och försäkringsbelopp
2.7.1 Försäkringsform

Förstariskförsäkring* tillämpas för försäkrad egendom.

2.7.2 Försäkringsbelopp

Försäkringen gäller med försäkringsbelopp som anges i för-
säkringsbrevet.
För att bestämma egendomens värde gäller följande.
Försäkringsbeloppet bör motsvara den kostnad som skulle 
ha uppkommit om föremål i samma skick de hade vid skade-
tillfället hade köpts i den öppna handeln. I värdet ska inräknas 
alla kostnader som fordras för att föremålen ska kunna tas i 
bruk.
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6. Definitioner
Med tillägg till villkoren gäller följande definitioner.

Tillfällig arbetsplats
Med tillfällig arbetsplats avses en plats där försäkringstagaren utför uppdrag i tjänsten.
Till tillfällig arbetsplats räknas inte ordinarie försäkringsställe som exempelvis kontor, verkstad och förråd.

Fordon
Med fordon avses bil eller släpfordon.
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2.8 Försäkrade skadehändelser
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring SF20 avsnitt 2.8 Försäkrade skadehändelser, gäller följande.

2.8.15 Verktygsförsäkring

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada 
genom påverkan utifrån eller förlust av försäkrad egendom.
Plötslig innebär att den händelse som utlöst skadan haft ett 
förhållandevis snabbt förlopp. Att händelsen varit oförutsedd 
innebär att den ska ha inträffat oväntat och att den normalt 
inte gått att förutse och därigenom förhindra. Som plötslig 
och oförutsedd skada anses inte skada som består i gradvis 
uppkommen förändring exempelvis förslitning, förbrukning, 
korrosion, kavitation, beläggning eller avsättning.
Vid stöld lämnas ersättning endast om skadetillfället kan 
preciseras. Således ersätts inte skada som upptäcks först vid 
exempelvis inventering.

2.8.15.1 Undantag

Försäkringen gäller inte för
• skada som är av sådan art att den inte påverkar egen-

domens användbarhet eller som kan avhjälpas genom 
normal service eller justering,

• skada på förbrukningsmaterial,
• skada genom bedrägeri, förskingring eller annat liknande 

förmögenhetsbrott.
• 
2.8.15.2 Tilläggssjälvrisk

Om skadebeloppet är högre än 50 000 kr gäller följande till-
läggssjälvrisk.

Tilläggssjälvrisken är 20% av basbeloppet, på den del av ska-
debeloppet som överstiger 50 000 kr vid stöld ur utrymmet 
i fordon* som inte är utrustat med godkänt* inbrottslarm eller 
där larmet inte var i funktion vid skadetillfället.

2.8.15.3 Särskilda säkerhetsföreskrifter

Utöver bestämmelserna i villkor Företagsförsäkring SF20 av-
snitt 2.9 Säkerhetsföreskrifter gäller följande särskilda säker-
hetsföreskrifter.

Allmänt
Egendom ska hanteras med hänsyn till egendomens värde 
och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt och skäliga 
åtgärder ska vidtas för att förhindra förlust eller annan skada.

Egendom på arbetsplats
På arbetsplats* ska egendomen förvaras i låst utrymme, 
exempelvis byggnad, container, arbetsbod eller i fordon*, när 
den inte hålls under uppsikt*.

Egendom i fordon
Förarhytt och andra utrymmen i fordon* ska vara låsta. Fordon* 
som är olåst i samband med lastning eller lossning ska hållas 
under uppsikt. När fordonet* lämnas ska nyckel inte lämnas 
kvar i låset.
Egendom ska vid transport vara ändamålsenligt emballerad, 
paketerad, förankrad, inoljad eller på annat sätt skyddad.

Fordon
Fordon* ska vara lämpligt med hänsyn till förvaring eller 
transport av egendom och ska inte heller vara bristfälligt eller 
överbelastat. Exempel på detta är följande.
Lastutrymme ska vara täckt av trä, plåt eller annat hårt materi-
al och ha lastutrymme som har låsbara dörrar.
Fordon* ska framföras i enlighet med gällande transport- och 
trafikbestämmelser.

2.11 Skadevärdering
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring SF20 avsnitt 2.11 Skadevärdering, gäller följande.
Skada på försäkrad egendom värderas till skillnaden mellan egendomens marknadsvärde* omedelbart före och omedelbart 
efter skadan.


