
 

 
 

Personbilar – Lätta lastbilar– Mopeder klass II – Terrängskoter-/-hjuling – Lätta släpvagnar – Motorredskap 
 

Ta hand om din bil! 
 

Detta fordon är försäkrat av Euro Insurance DAC, LeasePlan House, Ground Floor, Central Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, hädanefter kallat 
”LeasePlan Insurance”. Nästa års premienivå är kopplad till skadeutvecklingen hos företagets bilflotta. Därför är det viktigt att du som förare av fordonet ser 
till att hålla skade- och självriskskostnaderna så låga som möjligt. Kör försiktigt, välj en ”säker” parkeringsplats, lämna inget kvar i bilen som kan dra till sig 
tjuvar. Kom ihåg att det aldrig går att få ut ersättning för din mobiltelefon på fordonsförsäkringen. 

 
Din nyckel är ett värdeföremål. Förvara den på säkert ställe. 

 
 

Om vi inte kan komma överens 
Missförstånd och osäkerheter kan uppstå när olyckor inträffar. Om du inte är nöjd med vår skadereglering kan du begära att vi tittar på ditt fall en gång till. Det 

enklaste sättet är att kontakta den person som är ansvarig för detta på vårt företag.  
Om du skulle råka ut för personskada vid en trafikolycka kan du vända dig till Trafikskadenämnden. Trafikskadenämnden behandlar främst frågor om 
ersättning för invaliditet eller dödsfall men hanterar även andra ärenden som gäller ersättning för personskada. 

 
 

Klagomål 
Om du inte är nöjd med vissa aspekter av din försäkring kan du kontakta LeasePlan Insurances. Den klagomålsansvarige ser till att ditt klagomål behandlas 
och besvaras. Skulle du ha ett klagomål ber vi dig att kontakta den klagomålsansvarige hos LeasePlan Sverige AB som representerar 
LeasePlan Insurances. Om du fortfarande inte är nöjd är du välkommen att kontakta klagomålsansvarige hos LeasePlan Insurances. Kontaktinformation finns 
nedan. 

 
LeasePlan Sverige AB 
Klagomålsansvarig 
Box 511 
169 29 Solna 
Tel: 08-470 26 10 
Fax: 08-470 26 97 
claims@leaseplan.se 

 
LeasePlan Insurance, 
LeasePlan House, 
Ground Floor, 
Leopardstown, 
Dublin 18, Irland, 
Tel: +353 1680 41 60 
Fax: +353 1680 41 40 
complaints@leaseplaninsurance.com 

 
Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden som har en särskild avdelning för hantering av försäkringsärenden (ARN, Box 174, 191 23 
Stockholm, Tel: 08-508 860 00, www.arn.se). Allmänna Reklamationsnämnden är en statlig myndighet som kan lösa försäkringsfrågor för privatpersoner. 
Nämnden behandlar inte frågor om vem som bär skulden för trafikolyckor. 
Som vid andra typer av tvister kan du vända dig till en domstol. Behöriga domstolar är svenska allmänna domstolar med Tingsrätten som första instans.

mailto:claims@leaseplan.se
mailto:complaints@leaseplaninsurance.com
http://www.arn.se/
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Ordlista 

 
Försäkringstagare 
Den person eller enhet som skrivit under försäkringsavtalet med 
LeasePlan Insurances 

 
Den försäkrade 
Den person eller enhet vars intressen är försäkrade för förlust eller skada 
eller annat fall som är täckt av försäkringen. 

 
Försäkringsfall 
Förlust eller skada eller annat fall som täcks av försäkringen 

 
Självrisk 
Den del av kostnaden som betalas av försäkringstagaren. Självrisken dras 
av från ersättningen. 

 

Prisbasbelopp 
Prisbasbeloppet enligt ordalydelse i Socialförsäkringsbalken (2010:110) 
som fastslås för det år då förlusten eller skadan inträffade. 

 
Fordonstyper och användningsområden 
Personbilar för kommersiellt bruk eller för uthyrning/leasing med 
uthyrning/leasing för perioder som inte är kortare än ett år 
Mopeder klass II, som inte är registrerade i Centrala Bilregistret. 
Terrängskoter-/-hjuling 
Motorredskap 
Lätta  lastbilar med en bruttovikt på maximalt 3 500 kg, som inte används 
för uthyrning med uthyrningsperiod på mindre än ett år 
Registrerade släpvagnar för personbilar upp till 2 999 kg, med undantag 
av husvagnar 

 

 
 

Motorfordonsförsäkringsvillkor – Allmänna villkor Dessa 

allmänna försäkringsvillkor anger, tillsammans med försäkringsbrevet, vilka 
försäkringsbara fall som täcks av dessa försäkringsvillkor och de självrisker 
som gäller. 

 
Detta försäkringsavtal styrs av svensk lag. De viktigaste reglerna som 
gäller för försäkringsavtalet återfinns i trafikskadelagen (TSL) och 
försäkringsavtalslagen (FAL). 

 
Tvister som uppstår på grund av detta försäkringsavtal skall prövas av en 
svensk domstol med behörighet för prövning i enlighet med svensk lag. 

 
1. Försäkringens tillämplighet 
Försäkringen gäller i alla länder som har skrivit under Green Card-systemet 
och för transport mellan dessa länder. 

 
Enligt trafikskadelagen gäller trafikförsäkringen i alla länder för svenska 
medborgare eller personer som är permanent bosatta i Sverige som skadas 
i en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon. 

 
 

2. Trafikförsäkring 
 

211 Trafikskadeförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen för 
person och sakskada, som är en följd av trafik med fordonet. Dessa regler 
tillåter inte betalning av ersättning för förlust eller skada på fordon eller 
egendom som transporteras i fordonet. Förlust eller skada utanför Sverige 
som inte faller under trafikskadelagen ska behandlas enligt lagarna i det 
land där förlusten eller skadan inträffade. 

 
212 Om en förlust eller skada på egendom skulle inträffa utanför fordonet 
kan ersättningen reduceras om personen som drabbas avskada eller 
förlust är medansvarig för skadan eller förlusten d.v.s. har orsakat skadan 
eller förlusten. 

 
 
 

213 Informera oss 
a) Du måste informera oss omedelbart om du är föremål för ett 
skadeståndskrav och kravet leder till domstolsförhandlingar. Skulle detta 
inträffa måste du följa våra rekommendationer. Om förlusten eller skadan 
täcks av försäkringen, betalar vi dina rättegångskostnader inom rimliga 
gränser förutsatt att detta sammanfaller med våra intressen. 
b) Om du råkar ut för personlig skada som är täckt av 
försäkringen och vi efter samråd med dig anser att ett juridiskt ombud är 
nödvändigt kommer vi att betala kostnaderna för dylikt ombud om det krävs 
och är lämpligt för att säkra din rätt till ersättning i en skadereglering utan att 
gå till domstol. Avgifter betalas för skäliga advokatarvoden som inte 
överskrider den nivå som anges i rättshjälpslagen. 
LeasePlan Insurances kommer att införskaffa och betala för eventuella 
medicinska rapporter som LeasePlan Insurances anser vara nödvändiga 
såvida inget annat har överenskommits. 
Ersättning för ombud förutsätter att du utser ett ombud som är lämpligt med 

tanke på din bostadsort och typen av krav, och som 
 

1) är medlem av Svenska advokatsamfundet eller anställd på en juridisk 
post hos en advokatfirma. Tvister om avgifter och/eller andra 
omkostnader löses av Svenska advokatsamfundets skiljedomstol för 
rättegångskostnader. 

 
2) anses speciellt lämplig för fallet i fråga av försäkringsindustrins 

rättsskyddspanel. Ombudet måste samtycka till att godkänna 
panelens beslut om avgifter och andra kostnader om en tvist skulle 
uppstå. 

 
214 Vi tar inget ansvar om du utan föregående skriftligt medgivande från oss 
tar på dig ansvaret för förlust eller skada, godkänner ett skadeståndskrav för 
ersättning eller betalar ut ersättning. Vi är inte heller bundna av eventuella 
domstolsbeslut om du inte har levt upp till rapporteringskravet enligt 213 a). 
Vi betalar den maximala summan som offret har rätt till enligt 
trafikskadelagen. 

 
215 På vår begäran ska du utnyttja din rätt till momsnedsättning för att 
betala tillbaka moms som betalats ut till fordringsägaren. 

 
 

22 Självrisk 
Den relevanta självrisken är det belopp som anges antingen i det 
kundspecifika "Försäkringsbrevet" eller i de Allmänna Villkoren. 
Om mer än en självrisk gäller för en förlust eller skada kommer självriskerna 
att läggas ihop. Vi har rätt att från dig återkräva av oss utgiven 
trafikskadeersättning som motsvarar din självrisk. 

 
221 Personbil och lätt lastbil 
För personbilar och lätta lastbilar gäller en självrisk (grundläggande självrisk) 
på 1 000 kr för fysiska personer och 3 500 for juridiska personer. 

 
222 Förhöjd självrisk 
Trafikförsäkringen gäller med en förhöjd självrisk motsvarande 10 procent 
av prisbasbeloppet 
a) om föraren inte hade ett giltigt körkort eller om föraren körde 
moped utan att ha uppnått laglig ålder eller under körlektioner om 
läraren/eleven inte uppfyllde kraven för officiella körlektioner; 
b) om föraren hade högre nivå av alkohol eller annat rusningsmedel i 
blodet än vad som är tillåtet enligt lag, såvida det inte är uppenbart att detta 
inte bidrog till den inträffade skadan eller förlusten eller om föraren 
orsakade förlusten eller skadan medvetet eller på grund av grov 
vårdslöshet. 

 
Vi förbehåller oss dessutom rätten att kräva tillbaka pengar från den person 
som är ansvarig för förlusten eller skadan i enlighet med trafikskadelagen. 
Se avsnitt 787. 
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För personbilar och lätta lastbilar gäller  trafikförsäkringen med en förhöjd 
självrisk på 1 000 kr om föraren är under 24 år gammal vid tidpunkten för 
förlusten eller skadan (ungdomssjälvrisk). 

 
223 Vid kollision med luftfarkost eller del av sådan gäller trafikförsäkringen för 

juridiska personer/enheter med en förhöjd självrisk som motsvarar 20 
prisbasbeloppet för det år då förlusten eller skadan inträffade. 
 

224 Förhöjd självrisk för begränsad höjdskada 
Ytterligare självrisk motsvarande 50 procent av prisbasbeloppet tillkommer 
för skador på fordonet eller släpvagnen som uppstått genom att fordon eller 
släpvagn varit för hög med hänsyn till förhållandena där det framfördes eller 
drogs (t.ex. under en bro, hängande anordningar, portar eller tak). 

 
3. Kaskoförsäkring 
Kaskoförsäkring är vagnskade-, brand-, glasrute-, stöld-, maskinskade- 
rättsskydds- och räddningsförsäkring. 
 

Två olika nivåer av skydd finns tillgängliga: 
 
Helomfattande kaskoförsäkring: Försäkringen täcker vagnskador, 
brand, glasskador, stöld, mekaniska fel, rättsligt skydd och 
räddningsförsäkring. 
 
Delomfattande kaskoförsäkring: Försäkringen räcker brand, glasskador, 
stöld, mekaniska fel, rättsligt skydd och räddningsförsäkring. 
 
Nivån av skydd anges i försäkringsbrevet.  
 
 

 
311 Försäkrad egendom 
a) Fordonet 
b) Normal utrustning i och på fordonet, om den tillhör fordonet. Utrustningen 
kan vara fastmonterad eller lös – detta har konsekvenser för tolkningen av 
avsnitt 353 bland annat 

1. Fast normal utrustning innebär att den är permanent monterad i eller 
på fordonet och det krävs verktyg för att ta bort den. 
2. Lös normal utrustning innebär lösa tillbehör och delar av utrustning 
som medföljer och som är avsedda för fordonet. 
3. Elektroniska ljud/bildsystem betraktas som normal utrustning om de är 
utformade och konstruerade enbart för bruk i fordonet. 
Obs: Datorer, datorprogram, dator- eller TV-spel, läs- och surfplattor och  
mobiltelefoner av typ ficktelefoner, bärbar navigationsutrustning och 
faxmaskiner – är inte täckta av allriskförsäkringen. Detta gäller även om 
de är fastmonterade tillbehör för dylik utrustning i fordonet. CD och DVD 
skivor och kassettband är inte täckta. 
4. Om det är rutin att förvara vissa verktyg och reservdelar i fordonet är 
dessa också täckta av försäkringen. Försäkringen täcker inte extra 
verktyg och reservdelar, parkingeringsskivor och dylikt, kontanter, 
kreditkort eller privata ägodelar. 

c) Nedmonterade/losskopplade fordonsdelar eller utrustning enligt b). 
Nedmonterad/losskopplad elektronisk utrustning som kan användas utanför 
fordonet täcks ej.  Om andra fordonsdelar eller utrustning är fastmonterade 
på samma plats täcker försäkringen endast fordonsdelen eller utrustningen 
som är fastmonterad på detta sätt. För personbilar, transportbilar och 
släpvagnar täcker försäkringen en ny uppsättning hjul. Försäkringen täcker 
inte utrustning som är förbjuden enligt lag. 

 
312 Försäkrade intressen 
Försäkringen täcker endast dina egna finansiella intressen om du är rättslig 
innehavare och huvudanvändare av fordonet. Om du är registrerad som 
ägare och har tagit ut försäkringen för fordonet även om du inte är den 
rättmätige ägaren kan du förvägras ersättning. 
Om du har lånat och använt utrustning enligt 311 b som ägs av någon annan 
täcker försäkringen dylik utrustning som om den vore din egen. Hyrd 
utrustning täcks inte av försäkringen. Om fordonet är köpt på avbetalning 
och betalas av med delbetalningar eller kredit, har vi rätt att betala ut 

ersättningen till försäljaren/ kreditgivaren. Om du har hyrt fordonet har vi rätt att 
betala ersättning till ägaren. Lagen (2005:105) om säkerhetsrätt i 
försäkringsersättning gäller inte personliga tillhörigheter. 

 
313 Försäkringen täcker inte förlust eller skada 
a) om fordonet används i militärt syfte 
b) som uppstått på grund av slitage eller bristande underhåll eller 
uppenbarligen undermåliga reparationer. 

 
 

314 Föreskrifter 

a) Föraren måste ha ett giltigt körkort. Vid körlektioner måste både lärare och 
elev uppfylla de krav som gäller för officiella körlektioner. Om du kör moped 
måste du ha uppnått rätt ålder. Om du inte uppfyller dessa regler kan det leda 
till en nedsättning av eller total förlust av ersättningen. Nedsättningen kan 
minskas om särskilda skäl föreligger. Ersättning kan lämnas om du kan visa 
att skadan har inträffat oberoende av ovanstående krav. 
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b) Om föraren har en högre halt av alkohol eller annat rusningsmedel 
än den lagliga gränsen i blodet när han/hon framför fordonet kan 
rätten till ersättning reduceras eller förloras. Nedsättningen av 
ersättningen kan minskas om särskilda skäl föreligger. Ersättning kan 
lämnas om du kan visa att skadan inträffat oberoende av påverkan 
av alkohol eller annat rusningsmedel. 
c) Om någon annan än du körde fordonet under dylika förhållanden 
som anges i a) eller b), kan din rätt till ersättning reduceras eller 
bortfalla. Ersättning kan lämnas om du kan visa att du inte hade 
insett eller att du inte borde ha insett att föraren var i ett sådant 
tillstånd som anges i b), eller att du har gjort vad du rimligen kunnat 
för att förhindra körningen. 
d) Om du var passagerare i fordonet när någon annan än dig själv 
körde fordonet under dylika förhållanden som anges i b) ovan kan din 
ersättning reduceras eller bortfalla enligt b. Ersättning kan lämnas 
om du kan visa att du inte insett eller att du inte borde ha insett att 
föraren var i ett sådant tillstånd som anges i b), eller att du har gjort 
vad du rimligen kunnat för att förhindra körningen. 
e) Om du installerar en hastighetsökande komponent på en moped som 
inte uppfyller svenskt typgodkännande, kommer rätten till din ersättning 
att bortfalla helt. Ersättning kan lämnas om du kan visa att skadan 
inträffat oberoende av ovanstående krav. 
f) Underhåll och reparation av fordonet måste utföras i enlighet med 
tillverkarens anvisningar. Underlåtelse att göra så kan leda till att rätten 
till ersättning reduceras eller förloras. 
g) Reduceringar enligt punkterna a) – f) ska göras på  skäliga grunder 
med hänsyn till sambandet mellan brottet mot föreskriften och det 
inträffade, den avsikt eller den vårdslöshet som visats och andra 
relevanta omständigheter. 

 
315 Tilläggsförsäkring för personbilar och lätt lastbil  

(Tilläggsförsäkring) 

Tilläggsförsäkring kan tecknas på fordon som är åtminstone halvförsäkrade 

(trafik- och delkaskoförsäkring). 

 

32 Vagnskadeförsäkring 

 
Se avsnitt 61 för självrisker som inte anges i din försäkring 

 
321 Försäkringen täcker förlust eller skada 
som uppstår på grund av trafikolycka, annan  yttre olyckshändelse 
eller uppsåtlig skadegörelse av tredje man.. 

 
 

322 Försäkringen täcker inte förlust eller skada 
a) som inträffar vid tävling med fordonet eller träning för dylik tävling 
eller körning vid hög hastighet under tävlingsliknande 
omständigheter (t.ex. ‘street racing’ eller körning på racerbana) 
såvida det inte föreligger ett specialavtal med oss 
b) på fordon med brister i konstruktionen, tillverkningen eller 
materialet om förlusten eller skadan orsakas av sådana brister 
c) på grund av rost, korrosion, kyla, väta eller fukt. Förlust eller skada 
som inträffar som en direkt och omedelbar konsekvens av en 
omständighet som 
anges i 321 kommer att kompenseras. 
d) enligt 331, Brandförsäkring, eller 351, Stöldförsäkring. 

 
 

323 Föreskrifter 

a) Ett fordon som har körförbud får inte användas. Vid skada bortfaller din 
rätt till ersättning helt. Om du kan visa att skadan hade inträffat oberoende av 
vad som orsakade körförbudet, kan ersättning lämnas i den utsträckning som 
skadan skulle ha inträffat ändå. 

b)  Fordonet får inte användas under omständigheter som medför onormal 
belastning på fordonet 
c) Innan fordonet används på frusna vattendrag måste föraren 
omedelbart innan han/hon kör ut på isen, se till att isen är tillräckligt 
stark. 
d) Fordonet måste ha utrustning som krävs enligt lag när det är i bruk. 

e) Om  föreskrifterna a) - d) inte uppfylls kan ersättningen för förlust eller 
skada reduceras enligt avsnitt 74. Reduceringar ska göras på rimliga 
grunder med hänsyn till sambandet mellan brottet mot föreskriften och det 
inträffade, den avsikt eller den vårdslöshet som visats och andra relevanta 

omständigheter. 

 
33 Brandförsäkring 
331 Försäkringen täcker förlust eller skada 

a) på grund av brand, blixtnedslag eller explosion. Med brand avses eld 
som kommit lös. 
b) på elkablar till följd av kortslutning och skada som direkt följd av skada på 
elektriska komponenter. 

 
332 Försäkringen täcker inte förlust eller skada 

a) på motorn, ljuddämparen, katalysatorn, däck eller ledningar på grund av 
brand eller explosion i någon av dessa. 
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b) som uppstår på grund av trafikolycka, även om trafikolyckan orsakades 
av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning. 
c) som inträffar vid tävling med fordonet eller träning för dylik tävling eller 
körning vid hög hastighet under tävlingsliknande omständigheter (t.ex. 
‘street racing’) såvida det inte föreligger ett specialavtal med oss. 

 
 

333 Föreskrifter 
a) Utrustning som används till att värma upp eller torka fordonet eller delar 
av fordonet måste vara godkända för detta syfte av SP Sveriges Provnings- 
och Forskningsinstitut, Sprängämnesinspektionen, eller SEMKO. 
Tillverkarens anvisningar måste efterföljas. 
b) Föreskrifter som utfärdats av en myndighet i syfte att förebygga eller 
begränsa förlust eller skada, och som gäller fordonet eller den lokal där 
fordonet normalt förvaras måste vara uppfyllda. 
c) Elektriska kablar och komponenter måste installeras av fackmän. 
Om föreskrifterna inte efterföljs kan ersättningen reduceras eller helt 
bortfalla om en förlust eller skada skulle inträffa enligt avsnitt 74. 
d) Ett fordon som är belagt med körförbud får inte användas. Vid 
skada kommer din rätt till ersättning at bortfalla helt. Om du kan visa 
att skadan hade inträffat oberoende av vad som orsakade 
körförbudet kan ersättning lämnas i den utsträckning som skadan 
skulle ha inträffat ändå. 

 
 

34 Glasförsäkring 

Se avsnitt 61 för självrisker som inte angivits i din försäkring. Om du väljer 
att reparera istället för att byta ut den skadade rutan är självrisken 200 kr. 

 
341 Försäkringen täcker skada 

 
Som består i att vind-, sido- eller bakruta genombrutits, spräckts eller 
krossats på grund av annan yttre olyckshändelse eller skadegörelse. 

 
 

342 Försäkringen gäller inte skada 

a) som inträffat när fordonet kolliderade, välte eller kördes av vägen. 
b) som inträffade under tävling med fordonet eller träning för dylik tävling. 

 
 

35 Stöldförsäkring 

För självrisk som inte anges i din försäkring, se avsnitt 61 
 

351 Försäkringen täcker förlust eller skada 
a) p.g.a. stöld 
b) p.g.a. otillbörligt tillägnande 
c) p.g.a. försök till stöld eller otillbörligt tillägnande 

d) p.g.a. avsiktlig skada i samband med någon av de omständigheter som 
anges i a) – c). 
Ersättning utgår för förlust av fordonet om det inte återfinns inom 30 dagar 
från att det skriftligen anmäldes som stulen. Stöld måste anmälas till 
polisen. 

 
For personbilar, lätta lastbilar och släpvagnar gäller följande: 
a) För stöld av hjul som sitter på fordonet, standard eller 

specialanpassade är ersättningen begränsad till 10 000 kr om det inte 
finns några hjullås. Denna begränsning gäller inte om hela bilen blir 
stulen. 

b) För stöld av bilradio, kassett eller skivspelare, DVD-spelare,  
kommunikationsutrustning, polisradio, 
navigationssystem och tillbehör till dessa är ersättningen för 
utrustningen (vilket omfattar installationskostnader) begränsad till totalt 
¼ av ett prisbasbelopp. Om ett av oss godkänt larm installeras och 
fungerar vid tidpunkten för förlusten eller skadan är ersättningen 

begränsad till ½ av ett prisbasbelopp. Begränsningen gäller dessutom 
reparation av skadad utrustning. Begränsningen gäller inte 
originalutrustning som installerats av biltillverkaren. 

c) Extra strålkastare utöver de vanliga strålkastarna ersätts till maximalt 
10 000 kr. 

 
352 Försäkringen gäller inte förlust eller skada 
a) enligt 351 b) – d) som orsakats av en person som tillhör samma hushåll 
som du 
b) som uppstår på grund av bedrägeri eller försäkringsbedrägeri eller 
förskingring. 

 
 

353 Föreskrifter 

a) När fordonet står parkerat måste personliga tillhörigheter enligt 311 b 
och c) som förvaras i fordonet vara inlåsta i fordonet. 
b) Nedmonterade/frånkopplade fordonsdelar eller utrustning enligt 311b)  
och c) som inte förvaras i fordonet, måste förvaras i ett låst utrymme som 
endast du har tillgång till. Artiklar som på grund av storlek, funktion eller 
annat skäl rimligen inte kan förvaras inlåsta måste förvaras med försiktighet. 

 
Om dessa  föreskrifter inte efterföljs gäller följande: 
Vid förlust eller skada som uppstår på annat sätt än på grund av stöld eller 
otillbörligt tillägnande av hela fordonet kommer ersättningen normalt att 
reduceras med 50 procent. Om så bedöms rimligt, kan ersättningen helt 
bortfalla. 

 
354 Säkerhetsinstruktioner och Föreskrifter för vissa fordon 

För de senaste godkända låsen, se Svenska Stöldskyddsföreningens 
hemsida: www.stoldskydd.se 

 
1. Personbilar och lätta lastbilar 

 
 

När fordonet står parkerat måste det vara låst med ett lås antingen vid 
ratten eller växelspaken. 

 
2. Moped klass II 
När mopeden står parkerad måste den vara låst med ett lås som är godkänt 
av oss som till exempel ett bygellås eller kedja med hänglås. Om bygellås 
eller kedja används måste låset spänna över två delar av mopedramen som 
till exempel båda gafflarna. Styrlås till moped är inte godkända. Om dessa 
föreskrifter inte efterföljs gäller en extra självrisk på 3 000 kr vid stöld eller 
otillbörligt tillägnande. 

 
3. Släpvagnar 
När släpvagnen står parkerad måste den vara låst med ett av oss godkänt 
kulkopplingslås eller med ett hänglås och kedja av klass III. Om dessa 
föreskrifter inte efterföljs gäller en extra självrisk på 3 000 kr vid stöld eller 
otillbörligt tillägnande. 

 
Ovanstående begränsningar gäller inte om fordonet förvaras 

a) på en allmän parkeringsplats med vakt i tjänst om föraren 
måste lämna över nyckeln till stöldskyddsanordningen. 

b) i ett låst garage som endast du har tillgång till 
c) i en verkstad eller servicelokal för reparation eller service. 

 
4. Snöskoter och fyrhjuling 
När en snöskoter är parkerad, måste den vara låst med ett lås som är 
godkänt av oss eller ett hänglås med kedja av klass III. När en fyrhjuling är 
parkerad, måste den vara låst med ett lås som är godkänt av oss eller ett 
hänglås med kedja av klass III. Detta gäller också när den är parkerad på 
ett inlåst område. 

 
När en snöskoter eller fyrhjuling transporteras på en släpvagn måste 
släpvagnen vara låst med ett kulkopplingslås som är godkänt av oss eller ett 
hänglås med kedja av klass III. 

http://www.stoldskydd.se/
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Om dessa föreskrifter inte efterföljs gäller en extra självrisk på 3 000 kr vid 
stöld eller otillbörligt tillägnande. 

 
 
 

5. Alla ovanstående fordon 

Om kraven i punkt 1 – 4 ovan inte efterföljs utmäts en extra självrisk. Den 
extra självrisken fastställs på rimliga grunder med hänsyn till sambandet 
mellan brottet mot regeln och stölden, avsikten eller den vårdslöshet som 
uppvisats samt andra relevanta omständigheter. Den extra självrisken 
uppgår normalt till 6 000 kr för fordon i punkt 1 och 3 000 kr för fordon i 
punkterna 2 – 4. 
Nyckeln till din stöldskyddsanordning måste förvaras på säkert ställe så att 
den inte kan komma i fel händer. 

 
Om nyckeln inte förvaras på ett säkert ställe kan ersättningen 
reduceras. Reduceringen fastställs på skäliga grunder och uppgår 
normalt till 10 procent och till minst 6 000 kr för personbilar och lätta 
lastbilar och till 3 000 kr för andra fordonstyper. 

 
 

36 Maskinskadeförsäkring för personbil 
En särskild självrisk gäller för direktimporterade personbilar. Se avsnitt 614. 

 
361 Försäkringen täcker personbilar som inte är mer än fem år gamla 
beräknat från den första registreringen eller som har körts mindre är 150 
000 km. Försäkringen går ut när någon av dessa gränser har nåtts. Om det 
inte går att avgöra på vilket datum förlusten eller skadan inträffade anses 
den ha inträffat på det datum då den anmäldes till oss. 

 
362 Försäkringen täcker oförutsedd förlust eller skada som påverkar 
fordonets funktion och är relaterat till någon av följande komponenter: 
a) Motor inklusive styr- och reglerkomponenter/programvara samt batteri 

för framdrivning av el- och hybridbil. 
b) Grenrör och utsläppskontrollsystem men inte ljuddämpare och 

avgasrör. 
c) Turbo/överladdningssystem med styrsystem, samt laddluftkylare. 
d) System för avgasrening, men inte ljuddämpare och avgasrör. 
e) Tändsystem, men inte tändstift 
f) Kylsystem för motor o c h  kraftöverföring. Kylsystem för 

passagerarutrymme och värmare monterad av tillverkaren och som 
drivs på bränsle kompenseras även om det inte kan påverka fordonets 
funktion 

g) Startmotor 

h) Generator och följdskador som påverkar bilens elektriska funktion i 
dess standard utförande från fabrik. 

i) Bränslesystem men inte ledningar, filter eller bränsletank 

j) Växellåda/kraftöverföring men inte slitna lamellbelägg och följdskador 
härav. 

k) Bromsservo, styr- och reglersystem for låsningsfria bromsar samt 
antisladdsystem, men inte huvud- och hjulcylindrar. 

l) Styrinrättning. 
m) Airbag och bältesförsträckare inklusive styrsystem (ersättningsbart 

även om det inte påverkar bilens funktion). 
n) Intercooler (laddluftkylare). 
o) System för aktiv kontroll och parkeringshjälp. 
p) Komfortreglage (t.ex. styrenhet till säten, fönster och centrallås) 

samt motorer till dessa. 
q) Kombinationsinstrument (t.ex. hastighetsmätare). 
r) Torkarmotor och reglage (inga läckor) för vindrutan, bakrutan och 

regnsensorer. 
s) Parkeringsbromssystem och elektronik. 
t) Fabriksmonterade lampor och styrsystem inklusive sensorer. 
u) Eluppvärmning i vindruta, fönster och dörrspeglar. 
v) Luftfjädring och pumpbälg. 
w) Fabriksinstallerade elektroniska system för kollisionsvarning, 

säkerhet, kommunikation, information, data, navigering och 
multimedia (ytterligare villkor gäller, se avsnitt 384). 
 

Ytterligare komponenter för fordon med hybrid- eller eldrift: 
 

(i) Batteri för körning av fordonet men inte lågspänningsbatteri 
(ytterligare villkor gäller, se avsnitt 384). 

(ii) Fabriksmonterad batteriladdare i fordon (OBC). 
(iii) Energiåtervinningssystem. 
(iv) Högspänningsövervakningssystem. 
(v) Högspänningskabel inklusive fordonsanslutning men inte 

laddningskabel eller extern laddningsmodul. 
(vi) Spänningsomvandlare. 
(vii) Omformare (omvandlare). 
(viii) Kylsystem för högspänningsbatteri inklusive sensorer. 

 

 
 

Försäkringen täcker kostnader, efter avdrag för självrisken, för 
nedmontering eller annan undersökning som kan krävas för att avgöra 
huruvida förlusten eller skadan täcks av försäkringen. 

 
363 Försäkringen gäller inte förlust eller skada 
1. som är vagnskada (321), brandskada (331) eller stöld (351 a) – d)) 
2. orsakad av frostskador, väta eller korrosion 
3. som uppstod under tävling med fordonet eller träning för dylik tävling eller 

körning vid hög hastighet under tävlingsliknande förhållanden (t.ex. ‘street 
racing’ eller körning på racerbana) såvida det inte föreligger ett specialavtal 
med oss 

4. på komponenter/programvara som skiljer sig från motsvarande delar på 
fordon som importerats av tillverkarens svenska generalagent 

5. om ägaren inte på tillfredsställande vis kan bekräfta att fordonets ålder och 
mätarställning faller inom de gränser som anges i avsnitt 361 

6. för vilka tillverkaren eller annan part är juridiskt ansvarig eller för vilken 
ersättning kan betalas med garanti eller likande åtagande 

7. orsakad av djur 
8. kostnader för demontering och återmontering när skadan efter 

undersökning inte täcks av Maskinskadeförsäkring  
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364 Föreskrifter 
Om du använder komponenter/programvara som skiljer sig från 
prestandan hos fordonets standardserie, till exempel genom att ersätta 
med komponenter som inte är godkända av tillverkaren eller 
tillverkarens  svenska generalagent kan ersättningen reduceras. 
Reduceringar ska göras på rimliga grunder med hänsyn till sambandet 
mellan brottet mot föreskriften och det inträffade, den avsikt eller den 
vårdslöshet som visats och andra relevanta omständigheter. 
Fordonet får inte köras på så sätt att motorn och växellådan utsätts för 
onormal påfrestning. 
Service, reparationer och installationer måste utföras av fackman. 
Tillverkarens rekommendationer när det gäller bränsle och smörjmedel, 
service, vård och underhåll o.s.v. av fordonet måste efterföljas. 
 
Ett fordon som är belagt med körförbud får inte användas. Vid skada 
kommer din rätt till ersättning at bortfalla helt. Om du kan visa att skadan 
hade inträffat oberoende av vad som orsakade körförbudet kan ersättning 
lämnas i den utsträckning som skadan skulle ha inträffat ändå. 

 
Om dylika instruktioner inte följs, kan ersättningen reduceras enligt 
avsnitt 77. 

 
365 Garanti 
Om använda delar används lämnar vi garanti. Garantin gäller i sex 
månader men är begränsad till 10 000 körda kilometer. Krav på 
garantin måste anmälas till oss omedelbart. VI förbehåller oss rätten att 
inspektera fordonet före reparationer äger rum. 

 
37 Värderings- och ersättningsregler 
371 Vi förbehåller oss rätten att avgöra huruvida det 

skadade/otillbörligt tillägnade fordonet ska repareras, bytas ut 
mot ett fordon av liknande värde eller om ersättningen kommer 
att betalas ut i kontanter (se även avsnitt 763). 

Ägaren till fordonet måste efter medgivande från oss 
ordna med reparationer, godkänna arbetet eller resa 
klagomål. 
I förekommande fall ska andrahandsdelar till samma värde användas 
vid reparationer eller utbyte. 
Vi har rätt att avgöra platsen för inköp, leverantör och så vidare. 
Ersättning beräknas med utgångspunkt i marknadsvärdet 
omedelbart före 
förlusten eller skadan. 
Om marknadsvärdet inte kan avgöras gäller en nominell 
avskrivningssumma. 

 
OBS! Om tillverkaren, modellen, åldern och ursprunget på utrustningen 
inte kan bekräftas med till exempel en ursprunglig faktura eller 
garantidokumentation, och detta beror på din ovilja att samarbeta med 
oss kommer ersättningen att reduceras. Reduceringar kommer att 
beräknas på skäliga grunder. 

 
 

372 Vi betalar inte för 
a) Kostnader för att förbättra eller ändra fordonet vid reparation 
b) Extra kostnader som uppstår på grund av underlåtelse att 
använda en återförsäljare eller leverantör som vi utsett i enlighet 
med avsnitt 381 
c) Tillkommande kostnader för lackering som inte motsvarar 
fordonets ursprungsfärg. Kostnader för varumärken eller 
logotyper täckta av 
upphovsrätten betalas om fordonet används för affärsverksamhet. 

d) Värdereducering 
e) Normalt slitage när fordonet har använts efter stöld eller 
otillbörligt tillägnade 
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373  Skadade personbilar eller lätta  lastbilar som standardtillverkats kan 
bytas ut mot ett nytt fordon till samma eller liknande värde, typ och 
årsmodell (Ersättning till nyvärde). All förlorad eller skadad utrustning 
kan bytas ut mot ny utrustning om den ingick i inköpspriset för 
fordonet. Detta gäller även om bilen är stulen och inte återfinns inom 
utsatt tid. 

 

Ersättning till nyvärde erbjuds förutsatt att: 
1. förlusten eller skadan inträffade inom ett år från det att bilen 

registrerades för första gången 
2. du ägt fordonet kontinuerligt sedan första gången den registrerades 
3. fordonet inte har gått mer än 20 000 km 
4. kostnader för lämpliga reparationer av fordonet och den utrustning som 

ingick i inköpspriset överskrider 50 procent av priset vid tidpunkten för 
förlusten eller skadan. Om motsvarande bil inte lägre finns på marknaden 
för nya bilar kommer en beräkning att göras med utgångspunkt ur senast 
kända ungefärliga nybilspris plus moms. 

 
Under vissa omständigheter förbehåller vi oss rätten att betala för förlust 
eller skada i kontanter med en summa som motsvarar vad det skulle ha 
kostat att skaffa ny bil. 
 

374 Vi tar över ägandeskapet av bilen eller delar som har bytts ut såvida 
inget annat har avtalats. 

 
Värdering av förlust eller skada (se tabell nedan) 

 
Avskrivning, musik, kommunikations eller annan elektronisk 

utrustning, % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avskrivning, batterier, % 

 
Under 1 år 

 
Över 1 år 

 
2 år 

 
3 år 

 
4 år 

 
5 år 

 
0 

 
20 

 
40 

 
60 

 
70 

 
80 

Maximal avskrivning 80 % 

Avskrivning, musik-, kommunikations- eller annan elektronisk utrustning, 
% 

Under 1 
år 

Över 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Maximal avskrivning = 80% 
 
I händelse av stöld, rån eller försök till stöld/rån ersätts musik-, 
kommunikations- och elektroniska originaltillbehör till fullo, dvs. utan 
årlig avskrivning. 
 

 Avskrivning, däck, %   

Körda kilometer Standarddäck Låg profil (60 och mindre) 

- 5000 0 0 

5001-10,000 10 10 

110,001-20,000 20 30 

20,001-30,000 30 50 

30,001-40,000 50 70 

40,001-50,000 70 80 

50,001 och över 80 80 

Maximal avskrivning 80 % 

Om endast åldern på däcken är känd, % 

Under 1 år Over 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 

0 10 30 50 70 80 

Avskrivning, aluminiumfälgar, % 

Ålder  
under 1 år 0 

över 1 år 10 

2 år 20 

3 år 30 

4 år 40 

5 år 50 
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4. Räddningsförsäkring för personbilar och 
lätta lastbilar 
411 Försäkringen täcker transport av förare, passagerare, försäkrat 
fordon, påkopplad släpvagn och bagage som kan bli aktuellt på grund av 
de omständigheter som anges i 412 och 413. Tillbudet måste ha inträffat 
under 
körning eller resa med fordonet. Transporten hem måste först godkännas av 
oss. 

 
412 Försäkringen täcker transport av förare/passagerare till deras 
hemort inom de nordiska länderna om driftstopp uppkommit på grund 
av att fordonet har skadats, slutat fungera av andra skäl eller har blivit 
stulet; 

1. om fordonet är så allvarligt skadat att det inte kan repareras på 
säkert sätt inom en rimlig tidsfrist för att resan ska kunna fortsätta. 
Utanför denordiska länderna anses normalt tre arbetsdagar som 
godtagbart, 

2. om fordonet är stulet och inte har återfunnits innan resan 
fortsätter på annat sätt 

3. Om fordonet måste lämnas kvar på plats eftersom föraren har 
råkat ur för en olycka, plötsligt blivit sjuk eller avlidit och ingen av 
passagerarna 
kan köra hem fordonet ersätts resekostnader och fraktkostnader 
för fordonet till hemorten 

4. Vi ersätter nödvändiga och skäliga kostnader för hotellvistelser 
om resetiden överstiger 7 timmar 

.n 80 %;, rån eller försök till sådana brott tillhandahålls  

 
Ersättningsregler 
1. Kostnader ersätts för det billigaste transportmedlet 
2. Resa vidare mot målet kan ersättas istället om det inte blir dyrare. 
3. Resekostnader för passagerare betalas endast till den plats 

där passageraren startade sin resa eller till fordonets hemort 
om passageraren skulle avsluta sin resa där. 

 
413 Försäkringen täcker transporten av ett fordon om driftstopp 
uppkommit på grund av att fordonet har skadats, upphört att fungera av 
andra orsaker eller har blivit stulet 
a) till närmaste lämpliga verkstad. Detta gäller även när tändningsnyckeln 
till fordonet har försvunnit, skadats eller blivit inlåst i fordonet. 
b) till hemorten om fordonet är så allvarligt skadat att det inte kan 
repareras på säkert sätt inom en tidsperiod som är rimlig för att resan 
ska kunna 
fortsätta. Utanför de nordiska länderna anses tre arbetsdagar som 
acceptabelt 
c) om ett stulet fordon återfinns efter resan har fortsatt på annat sätt och 
du är utomlands. 

 
Ersättningsregler 
1. Transport av det oreparerade fordonet till dess hemort i 

Sverige betalas endast om förlusten eller skadan inträffade 
utomlands. 

2. Kostnaden för att hämta eller ta hem fordonet betalas till 
fullo motsvarande värdet på fordonet efter förlust eller 
skada. 

3. Du måste själv ansvara för upphämtning av ett oskadat eller 
reparerat fordon. Vi ersätter rimliga kostnader. Vi erbjuder 
ersättning för 
nödvändiga och rimliga hotellkostnader om resetiden överstiger 7 
timmar. 

 
414 Försäkringen gäller inte
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a) tillkommande kostnader som uppstår om fordonet transporteras på 
släpvagn 

b) om tillbudet inträffade under tävling med fordonet eller träning för dylik 
tävling, eller 

c) motorstopp på grund av att bränslet tagit slut. 
 

415 Föreskrifter 
a) Fordon som är belagt med körförbud får inte köras. 
b) Fordonet får inte användas under omständigheter som utsätter 

fordonet för onormala påfrestningar. 
c) Innan fordonet körs på frusna vattendrag måste föraren omedelbart 

innan han/hon kör ut på isen, se till att isen är tillräckligt stark. 
d) Om  föreskrifter b) - c) inte uppfylls kan ersättningen för förlust eller 

skada reduceras. Reduceringar ska avgöras på skäliga grunder med 
hänsyn till sambandet mellan brottet mot föreskriften och tillbudet, den 
avsikt eller den vårdslöshet som uppvisas och andra relevanta 
omständigheter. 

 
 

5. Rättsskyddsförsäkring 
 

511 Försäkringen täcker ägaren, användaren och föraren av fordonet i 
dessa kapaciteter. Försäkringen gäller inte personer som använt fordonet 
utan tillstånd. Försäkringen täcker endast tvister enligt avsnitt 52 och endast 
om du har utsett ett ombud för tvisten i enlighet med avsnitt 54. 

 
52 Tvister 
521 Försäkringen täcker tvister som kan prövas i tingsrätten, hovrätten och 
högsta domstolen. Försäkringen täcker dessutom juridisk granskning om 
tillstånd till granskning beviljas. 

 
522 Försäkringen täcker inte 
a) bagatellartade fall enligt definition i kapitel 1, punkt 3 d i 

Rättegångsbalken. Denna begränsning gäller inte tvister som uppstår 
på grund av denna försäkring; 

b) biluthyrningsfirmor i tvister om fordonet eller andra skadeståndskrav i 
samband med affärsmässig uthyrning av fordonet; 

c) tvister som gäller skador eller andra krav där kostnaderna för brottet 
inte kan ersättas enligt 53; 

d) fall som du inte har ett berättigat intresse till att få prövat i en domstol. 
 

 
53  Brottmål 
531 Försäkringen täcker brottmål om den försäkrade är misstänkt eller 
anklagad för 

 

a) ett brott för vilket efterföljden är begränsad till böter som bl.a. 
vårdslöshet i trafik 

b) dråp, eller 
c) skuld till fysisk skada eller sjukdom. 

 
532 Försäkringen täcker inte kriminalfall där det rör sig om en person 
misstänt eller anklagad för rattfylleri eller olaglig körning. 

 
54 Juridiskt ombud 
541 För att försäkringen ska gälla måste du utse ett ombud som är lämpligt 
med tanke på den försäkrades hemort och typen av fall och som 

 

a) är medlem i Svenska advokatsamfundet (advokat) eller är anställd av 
en medlem i Svenska advokatsamfundet, 

b) kan påvisa att han eller hon under de senaste tre åren har varit utsedd 
till ombud i enlighet med rättshjälpslagen i liknande tvister och att han 
eller hon fortfarande är lämplig, eller 

c) på annat sätt kan påvisa att han eller hon är lämplig. 
 

542 Undersökning i enlighet med avsnitt 541 b) eller c) gällande ombudets 
lämplighet ska göras av försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor. 
Ombudet måste samtycka till att godkänna panelens beslut gällande 
avgifter och andra kostnader i samband med tvisten. 

543 Vi har rätt att vända oss till svenska advokatsamfundet och begära 
medling när det gäller rimliga advokatarvoden och omkostnader. 

 
544 I tvister eller rättsliga fall som prövas utanför Sverige måste den 
försäkrade utse det ombud som vi föreslår. 

 
55 Omkostnader som kan ersättas 
551 Du får ersättning för de kostnader som anges i avsnitt 551a) om de är 
nödvändiga och rimliga och inte kan betalas av annan part eller av staten. 

 

 
 
 
 
Försäkringen täcker 
 

a) Avgifter och omkostnader för juridiskt ombud. Rimliga avgifter betalas 
upp till samma nivå som rättshjälpsavgifter i enlighet med 
rättshjälpslagen 

c) kostnader för förundersökning förutsatt att utredningen beställts av ditt 
ombud 

d) kostnader för bevis i domstol och in skiljedomstol 
d) Domstolens avgifter 
e) Rättsliga kostnader som du måste betala till den andra parten eller till 

staten till följd av domstolens beslut eller skiljedomstolens beslut 
f) Rättsliga kostnader som du har gått med på att betala till den andra 

parten enligt ett utomrättsligt avtal, förutsatt ett det är tydligt att 
domstolen skulle ha tilldömt högre kostnader för dig om fallet hade gått 
till domstol. 

 
552 Försäkringen täcker inte 
1. arbete som utförts av dig, förlust av inkomst eller resekostnader eller 

kost och logi för någon av de försäkrade 
2. verkställande av dom, beslut eller avtal 
3. extrakostnader som uppkommer då du anställer fler ombud eller 

ändrar juridiskt ombud. 
4. ersättning till medlare 

 
56 Självrisk och maximal ersättning 
561 Självrisken anges i försäkringen 

 
562 Vi betalar maximalt ut 100 000 kr i en tvist. 
En tvist ska betraktas som en tvist om två eller fler försäkrade befinner sig 
på samma sida. Om den försäkrade har mer än en tvist ska dessa betraktas 
som en tvist om kraven grundar sig på i stort sett samma orsaker. 

 
57 När gäller försäkringen? 
571 Rättsskydd tillhandahålls om försäkringen gällde när tillbuden eller 
omständigheterna som ligger till grund för kravet eller misstanken om 
kriminell aktivitet inträffade, och inte mer än tio år har gått sedan dess. 
Ansökan måste göras inom tre år från det att du utsåg ett juridiskt ombud 
eller du meddelades misstanke om att ett brott begåtts. Annars har din rätt 
till juridisk representation löpt ut. 

 
6. Särskilda villkor 
De allmänna villkoren gäller för försäkringen såvida inget annat anges i 
detta avsnitt 6. 

 
61 Självrisk som inte anges i din försäkring 
611 
a) Glasförsäkring, cf. 34. Om du väljer att reparera istället för att byta ut 

en skadad vindruta är självrisken 200 kr. 
b) Stöldförsäkring, cf. 35. 

1. Självrisk för tillbehör gäller för alla typer av fordon. För stöld av 
inbyggda radioapparater, kassett eller skivspelare, DVD-spelare, 
mobiltelefoner, kommunikationsutrustning, polisradio, 
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navigationssystem och tillbehör till dessa är självrisken 30 procent av 
ersättningskostnaden (som minst, den grundläggande  självrisken) 
vari ingår installationskostnader och reparation av stulen utrustning. 
Självrisken gäller inte utrustning som installerats av fordonets 
tillverkare från början. 

2. Spårningsutrustning for personbilar, snöskotrar och lätta lastbilar. 
Om fordonet är utrustat med spårningsutrustning som godkänts av 
oss och som fungerar vid den tidpunkt då den försvinner bortfaller 
den grundläggande självrisken om fordonet blir stulet. 
 

612 Stöld – direktimporterat fordon 
Följande regleringar gäller för alla direktimporterade fordon som har varit 
registrerade i Sverige i mindre än tre år och som är mindre än 10 år gamla. 
1. Rutorna på fordonet måste vara märkta med fordonets 

registreringsnummer antingen genom etsning eller annat permanent 
märkningssystem. 

2. Fordonet måste vara utrustat med elektronisk stöldförebyggande 
utrustning. 
För fordon med elektronisk stöldförebyggande utrustning installerad 
från början måste ett nyckelcertifikat skickas in tillsammans med 
kravet. Certifikatet måste bekräfta att det inte finns några andra nycklar 
till den elektroniska stöldförebyggande utrustningen utöver de som du 
har i din ägo. 
För fordon utan elektronisk stöldförebyggande utrustning installerad 
från början, eller om det inte finns något certifikat enligt ovan måste en 
elektronisk stöldförebyggande enhet installeras som är godkänd av 
oss. 
Om någon av dessa skyddsåtgärder inte är på plats eller om den 
elektroniska stöldförebyggande utrustningen inte fungerar vid 
tidpunkten för förlusten eller skadan tillkommer en extra självrisk på 10 
000 kronor om hela bilen skulle utsättas för stöld eller försök till stöld. 
Den extra självrisken gäller inte om bilen importerades ny eller som en 
del av ett personligt flyttgods. 

 
613 Motorskada – direktimporterade privatägda personbilar 
För direktimporterade privata bilar gäller en extra självrisk på 5 000 kr. Den 
extra självrisken bortfaller om bilen har importerats som ny eller om den 
ingår i personligt flyttgods. 

 
614 Samförsäkrade släpvagnar för terrängbruk 
Släpvagnar för terrängbruk täcks i samma utsträckning som snöskotrar när 
de är kopplade till en snöskoter. Släpvagnar för terrängbruk täcks dessutom 
om de är losskopplade förutsatt att de är inlåsta. Ersättning enligt detta 
avsnitt 614 är begränsat till en summa som motsvarar 50 procent av 
basbeloppet. 

 
615 Avregistreringsförsäkring för personbilar, snöskotrar och lätta 
lastbilar 
Försäkringen täcker endast fordon som har avregistrerats från bilregistret 
och inte är i bruk. Allmänna villkor och självrisk gäller för allriskförsäkring. 
Motorskada och räddningsförsäkring är undantagna. Skadeförsäkring enligt 
avsnitt 32 ingår. 

 

 
616 Fordon från 1964 och tidigare 
För personbilar och lätta lastbilar, årsmodell 1964 eller tidigare, är 
ersättning enligt detta avtal begränsat till maximalt 150 000 kr. 

 
617 Kompletterande försäkring för personbilar och lätta 
lastbilar(“Mervärdes-försäkring”) 
Mervärdes-försäkring kan tas ut för fordon som är minst halvförsäkrade ( 
Trafik och delkaskoförsäkring). 

 
Försäkringen täcker 
a) Hyrbilsservice/avbrott 
Om fordonet inte går att använda på grund av ersättningsbar vagnskada, 
brand, glasskada, maskin, eller stöld tillhandahåller försäkringen 
hyrbilsservice eller avbrottsersättning. Sådan ersättning lämnas även för 
de fall då skadan täcks av garantin för maskin- eller vagnskada. 
Ersättning lämnas även vid maskin- 

eller vagnskada då garanti eller försäkring saknas. För skada som uppstår i 
Sverige kommer ersättning att utgå för rimlig reparationstid. 
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För skada som uppstår utanför Sverige, eller i Sverige under resa 
mellan  din bostad och annat land, kommer ersättning att utgå om 
fordonet inte kan repareras säkert inom en tidsperiod som är rimlig 
med tanke på din fortsatta resa, normalt tre arbetsdagar. Samma sak 
gäller om fordonet blir stulet och inte kan hittas inom 24 timmar från det 
att det har rapporterats till lokalpolisen. 
När det gäller stöld kommer ersättning att utgå för den period som 
fordonet saknas. Om fordonet inte återfinns kommer ersättning att utgå 
för en period som är rimlig för att hitta ett annat fordon till liknande värde. 

 
Maximal ersättningsperiod är 45 dagar (om fordonet inte täcks av 
försäkring eller garanti för maskin- eller vagnskada är den maximala 
ersättningsperioden 7 dagar). När det gäller bilhyrning, betalar vi 75 
procent av den totala hyrkostnaden och du betalar de återstående 25 
procent. Extra kostnader för t.ex. självriskreducering bränsle, 
trängselavgifter, färjebiljetter och liknande när det gäller hyrning av 
bilen måste du själv betala. Om fordonet inte ska repareras utan istället 
lösas in, kommer kompensationen att lämnas senast 14 dagar efter 
meddelande om inlösen. 

 
 
Ersättning betalas endast för fordon med standardutrustning i samma 
storlek som ditt eget fordon. Vi förbehåller oss rätten att utse 
biluthyrningsfirma. 
 
 
Villkoret för att få ut ersättning är att du har hyrt fordonet från den 
biluthyrningsfirma som vi utser. 

 
Om du behöver hyra ett fordon utanför Sverige enligt detta avsnitt 
617,returresan till din hemort måste planeras på så sätt att din egen 
bil kan hämtas efter reparationer. 

 
Om du också får ersättning för nyttjandebegränsning på grund av 
tredjeparts ansvar kommer hyrbilen/avbrottsersättningen endast att 
betalas om den tillkommande kostnaden överstiger självrisken på ditt 
eget fordon. Du måste bidra till att avbrottet blir så kort som möjligt. 

 
b) Skadegörelse och kollision med djur 

 
Vi betalar ut ersättning 

• Om ditt fordon uppsåtligen skadas av utomstående 

• Om ditt fordon skadas vid en kollision med ett djur som anges nedan 
Vi betalar självrisken på skadeförsäkring eller garanti som överskrider  
1 000 kr. Om reparationskostnaderna skulle vara mindre än självrisken 
betalar vi den summa som överskrider 1 000 kr. Annan självrisk kan 
förekomma, se dina försäkringsvillkor. 

 
Skada på ren, husdjur eller privatägda djur ska rapporteras till djurets 
ägare eller om det inte går att få tag på ägaren, till polisen. Krock med 
älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lodjur, utter, örn eller 
mufflonfår måste anmälas till polisen. Dokumentation från ägaren eller 
polisen måste skickas in till oss tillsammans med skadeanmälan 
annars kan ersättning reduceras i enlighet med avsnitt 77. 
Försäkringen täcker inte förlust eller skada enligt avsnitt 351 i 
stöldförsäkringen. Maximal ersättning från avsnitt b) 10,000 kr. 

 
Försäkringen täcker inte 
1. dagar som gått förlorade på grund av försening eller 

försummelse från din sida 
2. avbrott när fordonet måste undergå underhåll, 

reklamationsärende eller liknande 
3. avbrott på grund av bränslebrist, nyckelförlust, punktering eller 

för att åtgärda bristande vård eller underhåll av fordonet 
4. förlust eller skada som uppstod under tävling med fordonet eller 

träning för dylik tävling, såvida inget annat kommits överens om 
med oss. 
 

Föreskrifter 
1. Fordon som är belagda med körförbud får inte användas. 

2. Föraren måste ha ett giltigt körkort. Under körlektioner måste både 
lärare och elev uppfylla de krav som gäller för officiella körlektioner. 
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3. Föraren får inte ha varit påverkad av alkohol eller andra 
berusningsmedel utöver den lagliga gränsen vid körning av fordonet. 

4. Om du bryter mot någon av de regler som anges i punkterna 

1 – 3, kan det leda till att ersättningen reduceras. Reduceringar ska 
göras på rimliga grunder med hänsyn till sambandet mellan brottet mot 
föreskriften och det inträffade, den avsikt eller vårdslösheten som visas 
samt andra relevanta omständigheter. 

 
 

7Allmänna villkor 
 
70 Premie och Premiebetalning 
 
Premien bestäms i enlighet med dina uppgifter och i förhållande till det 
valda skyddets beskaffenhet. 
 
Om vi av tekniska skäl ändrar de tariffvillkor som är tillämpliga på detta avtal 
kan din försäkringspremie och överskottet justeras från det första årliga 
förnyelsedatumet efter en sådan ändring. 
 
När och var måste du betala premien? 
 
Premien och tillhörande kostnader samt tullar och skatter relaterade till 
premien ska betalas senast tio dagar efter det förnyelsedatum som anges i 
Försäkringsbilagan. 
 
Vid avsaknad av betalning av din premie inom ovan nämnda tidsfrist skickar 
vi en registrerad formell begäran till din senast kända folkbokföringsadress 
som upphäver ditt avtal när en tidsfrist på 14 dagar löper ut. 
 
Betalning görs till det  kontor eller till den företrädare som företaget angett i 
Försäkringsbilagan eller till det bolag som auktoriserats av företaget att ta 
emot premiebetalningen. 
 
Om du har valt att betala premien via autogiro upphör autogireringen så snart 
en premie förblir obetald. Hela årspremien med avdrag för de redan betalade 
delarna förfaller då omedelbart till betalning. 
 
 
71 Försäkringsperiod 

 
711 Försäkringen beräknas starta kl. 0:00 på det datum som anges i 
försäkringen eller vid en tidpunkt som avgörs av omständigheterna. 
Försäkringsperioden är ett år såvida inget annat anges. Om försäkringen 
börjar den dag då försäkringen togs ut anses försäkringen starta då avtalet 
ingås. 

 
712 Om starttiden inte kan avgöras enligt 711 kommer försäkringen 
beräknas starta kl. 0:00 på dagen efter det datum då du informerade oss om 
att du ville ta ut försäkringen. Om ett villkor för försäkringen är att du betalar 
premien eller om försäkringen på annat sätt endast gäller om premien är 
betald i förväg kommer försäkringen beräknas starta kl. 0:00 på dagen efter 
den dag då premien betalades i förväg. 
 
713 Om inte annat anges i försäkringsbrevet, gäller försäkringen för ett år 
med årlig förnyelse och omberäkning av premien, såvida försäkringen inte 
har sagts upp av försäkringsgivaren eller försäkringstagaren.  

 
72 Rapporteringsskyldighet 
När du tar ut, förlänger eller ändrar försäkringen är du tvungen att på 
begäran av oss yppa information som kan vara av intresse för oss när vi 
samtycker till försäkringen. Den information som du tillhandahåller oss 
måste vara korrekt och komplett. Om du inser att vi har fått felaktig eller 
ofullständig information är du tvungen att korrigera den informationen utan 
dröjsmål. 

 
721 Rapporteringsskyldighet gällande ökad försäkringsrisk 

Du måste utan oskäligt dröjsmål informera oss om det inträffar en ändring i 

den information som angivits i försäkringen som kan vara av avgörande 
betydelse för riskbedömningen. Underlåtelse att göra så kan leda till reducerad 
ersättning. 

 
73 Din rätt att säga upp försäkringen 
731 Under försäkringsperioden 
Du kan säga upp försäkringen med omedelbar effekt om 
a) ditt behov av försäkring upphör eller andra liknande omständigheter 
b) vi på ett väsentligt vis misslyckas med att fullfölja våra åtaganden enligt 

försäkringsavtalet eller försäkringsavtalslagen eller 
c) om andra omständigheter av väsentlig betydelse för 

försäkringsvillkoren inträffar. 
 

732 Förnyelse av försäkringen 
Om en försäkring förnyas kan du, innan du betalar premien säga upp 
försäkringen med omedelbar effekt. En förnyad försäkring avslutas omedelbart 
om du utan att betala premien tar ur en liknande försäkring från ett annat 
försäkringsbolag. 

 
733 Ändringar av villkoren 

Om vi har begärt ändringar i dina försäkringsvillkor kan du säga upp 
försäkringen från och med den dag då ändringarna vinner laga kraft. 
Uppsägning måste göras före denna dag. 

 
74 Vår rätt att säga upp försäkringen 

741 Vi har rätt att säga upp försäkringen när försäkringsperioden går ut. 
Uppsägningen måste göras skriftligt och skickas till dig minst en månad innan 
försäkringsperioden går ut. Om du begär att försäkringen ska förnyas gäller 
uppsägningen endast om det finns särskilda skäl att inte förnya försäkringen. 
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742 Under försäkringsperioden 

Vi kan säga upp försäkringen under försäkringsperioden om du eller 
den försäkrade bortser från ett åtagande enligt denna försäkring på 
grund av grov vårdslöshet eller om det finns andra speciella skäl. 
Uppsägningen måste göras skriftligen med 14 dagars uppsägningstid. 

 
75 Räddningsåtgärder 
751 Du måste efter bästa förmåga undvika förlust eller skada som du 
tror är överhängande och begränsa förlust eller skada som redan har 
inträffat. Den vägledning som vi har tillhandahållit måste följas. Vi 
ersätter rimliga 
kostnader för lämpliga åtgärder. Du får inte ersättning om du har rätt till 

ersättning på annat sätt enligt lag eller författningsreglering, tvister, 
garanti eller liknande. Om du underlåter att efterfölja reglerna när det 
gäller räddningsåtgärder, oavsett om det är avsiktligt eller på grund av 
grov vårdslöshet kan ersättningen reduceras eller bortfalla enligt avsnitt 
77. 

 

 
76 Skadereglering 
761 Krav på ersättningsåtgärder, regler 
Förlust eller skada måste anmälas till oss utan dröjsmål. Dessutom 
måste fordringsägaren: 

• vid stöld eller otillbörligt tillägnande anmäla försök till dylika brott, 
inbrott, rån eller överfall utan dröjsmål till polisen i det distrikt där 
förlusten eller skadan ägde rum och uppvisa bevis på 
polisrapporten till oss. 

• vid förlust eller skada som uppstod under transport på 
annat transportmedel, anmäla förlusten eller skadan till 
transportören 

• specificera kravet på ersättning 

• meddela oss om förlusten eller skadan är täckt av annan försäkring 

• på begäran från oss tillhandahålla information och skicka in 
ursprungliga kvitton, intyg, läkarintyg och annan dokumentation 
som vi kan behöva vid en skadereglering 

 
762 Inspektion, regler 
Fordringsägaren är skyldig att bistå vid en inspektion 

 
763 Reparationer, regler 
Utöver vad som anges i avsnitt 75 ska bärgningsbil och bilreparationer 
godkännas av oss. Våra instruktioner måste följas vid val av 
bärgningsbil, verkstad, reparationsmetoder och material. Vi har rätt att 
företräda dig i förhandlingar med verkstaden. Under 
skaderegleringsperioden måste skadade objekt vara tillgängliga för 
inspektion. 

 
Med vårt tillstånd måste du som ägare beställa reparationer och 
godkänna eller avvisa det utförda arbetet. I brådskande situationer kan 
dylika reparationer göras i den utsträckning det är nödvändigt för att 
kunna fortsätta resan, under förutsättning att vi tillfrågas innan 
reparationen påbörjas. 

 
764 Sanktioner 
Om du inte följer reglerna 761-763, kan ersättningen reduceras eller 
bortfalla enligt avsnitt 77. 

 
765 Utbetalning av ersättning 
Vi betalar ersättning senast en månad efter den person som har rätt 
till ersättning har uppfyllt föreskrifterna i avsnitt 761-763. Om det är 
uppenbart att fordringsägaren har rätt till en viss summa betalar vi 
summan innan 
ersättningen har avgjorts. 

 
766 Ränta 
Om ersättning betalas senare än efter slutet av månaden enligt avsnitt 765 
betalar vi ränta enligt räntelagen. Under en polisutredning eller en 
värdering enligt avsnitt 786, betalar vi ränta motsvarande Riksbankens 
referensränta. Ränta betalas inte på summor som är mindre än 50 kr. 
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767 Tidsbegränsning 
Fordringsägarens rätt till ersättning enligt dessa villkor löper ut tidsmässigt 
om rättsprocess inte inleds mot oss inom tio år från det första datum då 
kravet kunde resas. Om 
fordringsägaren har rest ett krav inom tidsfristen som anges ovan måste 
han eller hon alltid inleda en rättsprocess mot oss inom sex månader från 
vårt slutgiltiga beslut. 

 
768 Moms 

Försäkringstagare som är momsregistrerade är skyldiga att betala moms. 
 
 

77 Ersättningen kan reduceras 
a) om du har tillhandahållit oss felaktig eller ofullständig information när 
försäkringen togs ut 
b) om du har underlåtit att rapportera ändringar i de omständigheter du 
rapporterade när försäkringen togs ut. 
c) om du har underlåtit att uppfylla försäkringens allmänna villkor (cf. avsnitt 
354). 

 
Om några av omständigheterna som beskrivs i a) – b) inträffar kan 
ersättningen reduceras utöver den gällande självrisken. Reducering ska 
beräknas på rimliga grunder med hänsyn till sambandet mellan ditt brott och 
det inträffade. 
Reduceringen kan bli högre eller också kan rätten till ersättning utgå i 
allvarliga fall. Den lägsta reduceringen är 1000 kr. 

 
771 Felaktig eller ofullständig information vid skadereglering 
Om fordringsägaren efter kravet tillhandahåller oss med felaktig eller 
ofullständig information eller undanhåller information medvetet eller som ett 
resultat av grov vårdslöshet kan ersättningen reduceras. Reduceringar ska 
göras på rimliga grunder, med hänsyn till sambandet mellan den felaktiga 
informationen och hanteringen av kravet, allvaret i avsikten eller 
vårdslösheten och andra relevanta omständigheter. 

 
772 Att orsaka en försäkringsbar händelse 
Om du medvetet har orsakat en försäkringsbar händelse eller förvärrat 
konsekvenserna av den utgår din rätt till ersättning. Om du har orsakat den 
försäkringsbara händelsen eller förvärrat konsekvenserna av den genom 
grov vårdslöshet kommer ersättning endast att utgå på grund av särskilda 
omständigheter 

 
78 Regler för särskilda omständigheter 
781 Garanti från leverantören/kontingent 
Försäkringen täcker inte förlust eller skada som är föremål för en annan 
försäkring eller garanti, kontingent eller liknande åtagande. Försäkringen 
täcker dock förlusten eller skadan om du kan visa att parten som gjorde 
åtagandet inte kan fullfölja det. 

 
782 Krigsskada 
Försäkringen täcker inte förlust eller skada som uppstår i samband med 
terrorism, krig eller krigsliknande handlingar. 

 
783 Kärnkraftsskada/dammolycka 
Försäkringen täcker inte förlust eller skada 
a) om förlusten eller skadan orsakades direkt eller indirekt av en 

kärnprocess eller 
b) om förlusten eller skadan orsakades direkt eller indirekt av bristning av 

dammen i en vattenkraftsreservoar eller förvaringsreservoar för 
produktion av elektricitet. Detta gäller inte ersättning under 
rättsskyddet. 

 
784 Force majeure 

Försäkringen täcker inte förlust som uppstår till följd av kravhantering, 
reparationer eller om utbetalning av ersättning försenas på grund av krig, 
åtgärder vidtagna av offentliga myndigheter, strejk, lockout, blockad eller 
liknande händelser. 

 
785 Dubbelförsäkring 
Trots att samma objekt kan försäkras för samma risk hos mer än ett 
försäkringbolag eller genom mer än ett försäkringsavtal kan din rätt till 
ersättning inte överskrida förlusten eller skadan. 

 
786 Om det uppstår en tvist 
Om det skulle uppstå en tvist om värdet på en förlorad eller skadad 
egendom kan endera parten begära att en värderingsman ska avgöra 
värdet. Värderingsmannen ska utses av handelskammaren i Stockholm 
såvida inte parterna har kommit överens om något annat. 
Värderingsmannen ska tillämpa de värderingsprinciper som anges i dessa 
villkor. Parterna kan framföra sin egen analys och åsikter. I rapporten ska 
värderingsmannen beskriva hur värdet på förlusten eller skadan har 
beräknats. 

 
Du måste betala 1 000 kr plus 10 procent på den överskjutande summan av 
värderingsmannens avgift upp till maximala 50 procent av avgiften. 
Om värderingsmannen värderar förlusten eller skadan till en högre nivå än 

vad vi har erbjudit betalar vi värderingsmannens avgift. 
 

787 Regressrätt 
Vi tar över eventuella rättigheter du har till att kräva ersättning från andra i 
förhållande till den ersättning vi betalar dig. Du får inte göra någon 
överenskommelse med person som är ansvarig för förlust eller skada vilket 
omfattar att du helt eller delvis avstår från dina rättigheter till ersättning. 

 
I den utsträckning som vi har betalt ersättning från trafikförsäkring,  har vi 
enligt trafikskadelagen rätt att kräva den skyldiga parten på ersättning om 
skadan eller förlusten är resultatet av t.ex. en uppsåtlig handling eller grov 
vårdslöshet eller vårdslöshet i samband med påverkan av alkohol eller 
annat rusningsmedel över den lagliga gränsen. Dessutom har vi enligt 
trafikskadelagen rätt att kräva ersättning från ägaren till en järnväg, spårväg 
eller den person eller enhet som är skyldig enligt Produktansvarslagen. 

 
79 Dataskydd 
791 Personuppgifter som du tillhandahåller till LeasePlan Insurance eller till 
dess agenter kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen 
(GDPR). Mer information kan hittas i LeasePlan Insurances privacy policy 
som finns att läsa på: https://www.leaseplaninsurance.com/page/privacy-
statement1.  Personuppgifter inhämtas normalt direkt från den registrerade 
personen eller från ett annat företag inom LeasePlan-gruppen, men för vissa 
ekonomiska tjänster kan information inhämtas från arbetsgivare eller andra 
parter. 
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LeasePlan Insurance kan behandla vissa personuppgifter om dig – 
som kund, eller som försäkrad, medförsäkrad som till exempel namn 
och adress, personnummer och dessutom i vissa fall särskild 
information om din affärsverksamhet eller medborgarskap och viss 
information om ekonomiska angelägenheter och hälsotillstånd. 
Informationen kan uppdateras med hjälp av externa register, till 
exempel SPAR. LeasePlan Insurance kan använda, bearbeta och 
lagra dina personuppgifter för följande ändamål: 
 

• Bedöma vilka försäkringsprodukter som är lämpliga för dig, 
riskbedömning, bestämmande av premie, 
försäkringsnotering, premieinkassering, 
försäkringsadministration, försäkringsförnyelse, 
skadebedömning, skadehantering, skadebetalning, inleda 
och fullfölja dina tvister och rättsliga åtaganden samt vidta 
rättsliga åtgärder, återvinning av skuld, förebygga, upptäcka 
och utreda bedrägerier samt för att vidta de åtgärder som 
krävs för att uppfylla ditt avtal och andra juridiska 
skyldigheter. 

 
 
 
Personuppgifterna kommer behandlas främst inom LeasePlan 
Insurance men kan tillhandahållas andra företag, föreningar och 
organisationer som LeasePlan Insurance samarbetar med som till 
exempel återförsäkrare och offentliga myndigheter i fall där det finns 
en rättslig förpliktelse att göra det. 
 
För ytterligare information om de tredje parter som LeasePlan 
Insurance kan dela data med, se vår privacy policy 
(https://www.leaseplaninsurance.com/page/privacy-statement1). 
 
LeasePlan Insurance är personuppgiftsansvarig enligt 
Dataskyddsförordningen. LeasePlan Insurance kommer inte att lagra 
dina uppgifter längre än vad som krävs eller är lagligt, se vår privacy 
policy (www.leaseplaninsurance.com/page/privacy-statement1) för 
ytterligare information om lagring av personuppgifter. 

  

https://www.leaseplaninsurance.com/page/privacy-statement1
http://www.leaseplaninsurance.com/page/privacy-statement1
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Valbart tillägg till allmänna villkor – Verktyg och 
utrustningsskydd 
Om försäkringsskyddet har utökats och detta tillägg har noterats i 
försäkringsbrevet som gällande (”operativ”)  ska de aFllmänna villkoren 
ändras på följande sätt: 
 
 
Allmänna villkor SE 1001 
 
Avsnitt 1 - Giltighetens omfattning 
Försäkringen gäller inom de nordiska länderna och avser egendom som 
förvaras i fordonet och släpvagnar som tillhör fordonet och på den plats där 
arbete utförs. 
 
Avsnitt 3 – Helförsäkring 
 
311 – Försäkrad egendom 
Verktyg, egendom eller kommersiellt föremål som ägs av eller är under 
försäkringstagarens kontroll, vårdnad eller vård i samband med 
försäkringstagarens verksamhet eller företagsverksamhet. 

 
 

Undantag – Verktygs- och utrustningsskydd 
 

• alla ”varor under transitering”, d.v.s. egendom som transporteras 
för uthyrning eller mot ersättning t.ex. med kurir/leveransservice 

• pengar och värdefulla dokument, mobiltelefoner, datorer, 
datorprogram, dator- eller TV-spel, läs- och surfplattor 

• all utrustning som levereras som standard av fordonstillverkaren 
• förlust eller skada orsakad av bedrägeri eller förskingring 

 
 
 

 
Regelverk – Verktyg- och utrustningsskydd 
Utöver de regler som anges i de allmänna villkoren gäller följande: 
 
När fordonet är obevakat eller parkerat gäller följande: 
 

• egendom som förvaras på en öppen eller täckt plattform på en 
släpvagn eller ett plattformstäckt golv måste hållas under uppsikt 

• alla nycklar måste avlägsnas. Nycklarna får inte förvaras i eller i 
omedelbar anslutning till fordonet. Detta gäller även vid på- och 
avlastning av fordonet. 

• fordonet måste vara låst. Om fordonets lastutrymme består av skåp 
måste de vara låsta. För att säkerställa låsning av lastutrymmet måste 
lastutrymmen kontrolleras fysiskt med fjärrkontroll innan du lämnar 
fordonet 

• släpvagnens kopplingsanordning måste vara låst med ett lås som 
godkänts av Stöldskyddsföreningen  

 
Allmänt  
 

• egendomen måste hållas under uppsikt eller förvaras i ett låst utrymme, 
såsom ett rum, förråd, skåp eller motsvarande under arbetstid då 
arbete utförs på plats 

• egendomen måste förvaras i ett låst utrymme, såsom en byggnad, 
förråd, lokal eller liknande låsbart utrymme som endast används av 
försäkringstagaren efter arbetstid eller när egendomen lämnas 
obevakad i avsaknad av tillsyn 
 

Om dessa regler inte följs kan kompensation utebli helt. 
 
Vad som gäller för skyddet är beroende av Premien, Självrisken och 
Kompensationen som specificeras i Försäkringsbrevet.  
 
 

 
 

 


