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I Egendomsförsäkring
1. Vem försäkringen gäller för

1.1 Försäkringstagaren
Försäkringen avser endast i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller – om inte annat anges i försäkringsbrevet – endast
för försäkringstagaren (finansbolaget) och i den mån det är avtalat, även för leasetagare.
1.2 Definitioner
1.2.1 Leasetagare
Med leasetagare menas i villkoret både kunder som enligt finansieringsavtal leasar/hyr egendom men även avtalat om avbetalning för egendom.
1.2.2 Leasingavtal
Med leasingavtal menas det finansieringsavtal, både leasing/
hyr- och avbetalningsavtal, som ingått mellan finansbolaget och
dess kunder.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffat under
den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden). För enskilt
föremål träder försäkringen i kraft då faran för föremålet övergår på försäkringstagaren. Försäkringen upphör att gälla då
leasingavtalet är slutreglerat.
För egendom som försäkringstagaren återtar från leasetagare
gäller försäkringen för den tid försäkringstagaren står faran för
föremålet till dess egendomen är avyttrad.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden. För portabel egendom gäller
dock försäkringen i hela världen.

4. Försäkrat intresse
Försäkringen gäller för det intresse som består i att den försäkrade egendomens värde inte minskar eller går förlorat och
därför till exempel inte sådan förlust som uppkommer genom
att egendomen inte kan användas på beräknat sätt.

6. Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar utleasad och återtagen egendom som
anges i försäkringsbrevet. Egendom som vid leasingavtalets
tecknande är äldre än 5 år, räknat från tillverkningsåret, omfattas
av försäkringen men inte utan särskilt avtal för maskinskada
(skada med inifrån verkande orsak).
6.1 Tilläggsavtal fordras – Allmänt
Nedan angiven egendom omfattas endast om detta särskilt
anges i försäkringsbrevet.
• Motorfordon (personbilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, mopeder) och för sådana avsedda släpfordon och husvagnar
• Motorredskap och traktorer vid skada genom brand om egendomen används inom skogs-, trä- och cellulosaindustri samt
torv-, halm- och spannmålsindustri och om egendomens nyanskaffningsvärde överstiger 500 000 kr och egendomen inte
är försedd med fast monterad släckningsanläggning enligt
SBF 127 med klassificering enligt SBF 127 B
• Luftfartyg, svävare, hydrokoptrar, segel- eller maskindrivna
skepp och båtar, timmersläp, kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk, byggnadsverk under bogsering till sjöss
• Fast egendom
• Föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor och ädelstenar
• Antikviteter, konstverk och äkta mattor
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• Ur avsedda att bäras (t ex fick- och armbandsur och hängur)
• Pälsar och pälsverk samt därför avsedda beredda och oberedda skinn
• Pengar och värdehandlingar
• Levande djur

8. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet ska utgöra summan av anskaffningsvärdet för samtliga föremål som omfattas av försäkringen.
Med anskaffningsvärdet avses nyanskaffningsvärdet vid leasingavtalets ikraftträdande. För begagnade leasingföremål ska värdet
motsvara den kostnad som skulle ha uppkommit om ett föremål
av samma eller lika ändamålsenligt slag anskaffats som nytt vid
leasingkontraktets ikraftträdande. I värdet ska inräknas alla kostnader som fordras för att föremålet ska kunna tas i bruk.
Egendom vars nyanskaffningsvärde på ett och samma försäkringsställe överstiger 600 Pbb* ska anmälas till bolaget vad
gäller försäkringsställe och försäkringsbelopp.
8.1 Indexklausul
Ovan nämnda nyanskaffningsvärde anses därefter höjt med det
belopp varmed den försäkrade egendomens värde ökat genom
prishöjning.

9. Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna
för skada, röjning och räddning, ett belopp som utgör försäkringstagarens självrisk. Försäkringen gäller med en självrisk
som är:
• 20 procent av basbeloppet vid skada genom brand, vatten,
inbrott samt annan allriskskada på objekt med nyanskaffningsvärde under 50 tkr.
• 50 procent av basbeloppet vid annan allriskskada än brand,
vatten och inbrott på objekt med nyanskaffningsvärde över
50 tkr.

10. Skadehändelser

10.1 Vad försäkringen gäller för – Allriskförsäkring
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på
eller förlust av försäkrad egendom.
Beträffande säkerhetsföreskrifter och påföljd om dessa inte
efterlevs se 11.
Beträffande allmänna undantag se K302 Allmänna avtalsbestämmelser 9.
10.1.1 Undantag
10.1.1.1 Försäkringen gäller inte för skada som består i
• förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning),
beläggning, avsättning eller annan gradvis försämring
• sönderfrysning av förbränningsmotor med därtill hörande
kylsystem
• bedrägeri, förskingring eller andra förmögenhetsbrott enligt
brottsbalken kap 9 och 10
• stöld eller svinn. Dock ersätts skada genom stöld om stöldtillfället kan preciseras och rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits
med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt
förhållandena i övrigt.
10.1.1.2 Försäkringen gäller inte för skada på
• förbrukningsmaterial, till exempel bränsle, drivmedel och
smörjmedel, dukar, däck och slangar, filtar, filter, linor, packningar, remmar och kedjor, stenar, larvband, transportband,
transportplåtar, viror och valsbeklädnad.
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• utbytbara verktyg, till exempel formar, knivar, kross-, pressoch stansverktyg och slagor
• fundament, murverk och inmurning eller infodring.
Undantagen för förbrukningsmaterial och utbytbara verktyg
gäller dock inte för skada som är ersättningsbar enligt brand-,
vatten-, inbrotts- och rånförsäkring.
10.1.1.3 Försäkringen gäller inte för
• skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens
användbarhet eller kan avhjälpas genom normal service eller
justering.

11. Säkerhetsföreskrifter

11.1 Allmänna föreskrifter
Den försäkrade ska utöver nedan angivna föreskrifter 11.2-11.3
iaktta
• Försäkringsförbundets tekniska rekommendationer FTR
• de föreskrifter som anges i försäkringsbrevet eller i särskilt
villkor
• de föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande, i syfte att förhindra eller
begränsa skada
• de föreskrifter – tillämpningsföreskrifter – som i syfte att förhindra eller begränsa skada, meddelats i lag eller förordning
om till exempel
• brandfarliga och explosiva varor i lag (1988:868)
• elektrisk starkströmsanläggning i förordning (1957:601) om
elektrisk starkströmsanläggning samt förordning (1993:1068)
om elektriskt material
11.2 Styr- och produktionsprogram samt dataregister
Aktuella styr- och produktionsprogram ska finnas i minst tre
exemplar.
Programunderlaget för dessa räknas då som ett exemplar. Övriga två exemplar ska finnas i maskinellt läsbar form på åtskilda
media varav ett exemplar ska förvaras ifrån övriga exemplar
brandsäkert avskilt arkiv eller datamediaskåp.
Av register lagrade på maskinellt läsbara media (t ex band,
skiva) ska finnas en generation, alternativt i kopia, som ska
förvaras ifrån övriga exemplar brandsäkert särskilt arkiv eller i
datamediaskåp.
Datamediaskåp ska ha sådan motståndskraft att, vid brand i
omgivningen, efter en timmes brand temperaturen i skåpet inte
överstiger 65° C.
Dessutom ska för rekonstruktion erforderligt inmatningsmaterial bevaras.

• begränsa skada som redan inträffat, bland annat genom att
snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom.
Den försäkrade ska vidare, om någon annan är ersättningsskyldig, vidta erforderliga åtgärder för att bevara bolagets rätt mot
denne.
Beträffande påföljd om räddningsplikten inte efterlevs, se
K302 Allmänna avtalsbestämmelser 4.7.1
12.2 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.
Dessutom ska den försäkrade vid stöld, inbrott, rån, överfall
eller annat brott snarast göra polisanmälan och sända kopia på
anmälan till bolaget.
12.3 Ersättningskrav
12.3.1 Tidpunkt för ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas till bolaget snarast efter det
att skadan uppkommit och senast 6 månader från det att den
försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning.
Framställs kravet senare är bolaget fritt från ansvar.
12.3.2 Uppgifter i skadeanmälan
Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav
och på anmodan lämna förteckning över försäkrad egendom –
skadad och oskadad – med uppgift om varje föremåls värde före
och efter skadan. Den försäkrade är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar
som står till buds och genom att tillhandahålla verifikationer,
bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma bolagets
ansvar och ersättningens storlek.
12.3.3 Gravationsbevis och panthavares godkännande
Om gravationsbevis eller panthavares godkännande behövs för
att betala ut ersättning, ska den försäkrade tillhandahålla bolaget dessa handlingar.
12.4 Besiktning av skada
Bolaget har rätt att låta besiktiga skada samt utfärda anvisningar för reparation och tillvaratagande av skadad egendom
innan dessa åtgärder vidtas. Om bolaget meddelar anvisningar
om val av reparatör eller metod för reparation eller sanering är
den försäkrade skyldig att följa dessa.
Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts är bolagets
ansvar begränsat till den kostnad som skulle ha uppkommit om
anvisningarna följts.

11.3 Särskilt villkor för skogs- och anläggningsmaskiner
Särskilt villkor gäller för skogs- och anläggningsmaskiner enligt
SBF 127 och SBF 127 B.

13. Skadevärderingsregler

11.4 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
Om säkerhetsföreskrifter som anges i 11.1-11.3 inte iakttas kan
avdrag göras på annars utgående sammanlagd ersättning.
Avdraget kan vid allvarlig försummelse bli så stor att ingen
ersättning lämnas. Avdraget får dock inte vara större än vad
som följer av K302 Allmänna avtalsbestämmelser 4.6.1.

13.1 Skadevärdering egendom
Definitioner
Med nyanskaffningsvärde vid skadetillfälle avses den kostnad
som skulle ha uppkommit om ett föremål av samma eller lika
ändamålsenligt slag anskaffats som nytt vid skadetillfället. I
värdet ska inräknas alla kostnader som fordras för att föremålet
ska kunna tas i bruk.
Med dagsvärde avses marknadsvärdet vid skadetillfället. Kan
detta inte fastställas utgör dagsvärdet nyanskaffningsvärdet
med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och annan omständighet.

12. Åtgärder vid skada

12.1 Räddningsplikt
Med hänvisning till K302 Allmänna avtalsbestämmelser 4.7 i
övrigt, ska den försäkrade efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
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Med återställande förstås reparation eller anskaffande av föremål
av samma eller lika ändamålsenligt slag för samma ändamål.
13.1.1 Egendom som återställs
Om återställande sker värderas skadan till kostnaden för att
utan dröjsmål återställa föremålet på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material.
Återställandet måste ske senast inom 2 år från skadedagen.
Sker det senare på grund av hinder som inte beror på den försäkrade, får tiden 2 år räknas från den dag då hindret upphörde,
dock längst 3 år från skadedagen.
Utökas i samband med återställandet skadat föremåls utrustning eller avkastningsförmåga, ska det göras avdrag för detta
vid värderingen.
I skadekostnaden inräknas även merkostnader som beror
på forceringsåtgärder, till exempel reparation på övertid eller
transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel. Den
värdeminskning som föremålet efter reparation möjligen kan
anses ha undergått genom skadan ska inte inräknas.
13.1.1.1 Egendomens värde är mindre än halva
nyanskaffningsvärdet
Om föremålet minskat i värde genom ålder, slitage och omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet vid skadetillfället,
värderas skadan till kostnaden för återställandet, dock högst till
det på grund av ålder, slitage och omodernitet minskade värdet.
13.1.1.2 Speciella regler för vissa föremål
13.1.1.2.1 Motordrivet fordon med mera
Skada på
• motordrivna fordon (motorfordon, traktor, motorredskap
samt terrängmotorfordon) och släpfordon till dessa
• skogsmaskin, till exempel processor eller fällare
• maskin, panna, skjul och bod avsedda för byggnadsoch anläggningsverksamhet
• duk i plasthall eller tält
värderas till kostnaden för återställandet, dock högst till dagsvärdet.
13.1.1.2.2 Modeller, pressverktyg, formar med mera
För modeller, pressoch stansverktyg, formar och mönster avses
med kostnad för att återställa föremål, sådana normala kostnader som inom 2 år från skadedagen läggs ned på återställandet.
Inaktuella modeller, pressoch stansverktyg, formar och mönster
värderas dock högst till 25 procent av kostnad för återställande.
13.1.1.2.3 Speciella regler för delar till förbränningsmotor
Skada på slitdelar till förbränningsmotor, t ex cylinderfoder, kolv,
lager och cylinderblock utan lösa foder värderas till kostnaden för
återställandet, dock högst till dagsvärdet. Vid beräkning av dagsvärdet ska avdrag för värdeminskning göras med 15 procent per
år, räknat från den dag motorn togs i bruk som ny eller senast renoverats, av delarnas nyanskaffningsvärde (inklusive arbetskostnad för renovering). Avskrivningen maximeras till 75 procent.
Procentsatsen för den årliga avskrivningen är grundad på en
årlig drifttid av 1 200-1 500 timmar.
Avviker den årliga drifttiden väsentligt härifrån ska detta beaktas genom att procentsatsen ändras.
13.1.2 Föremål som inte återställs
Återställs inte skadat föremål inom 2 år från skadedagen,
värderas skadan till skillnaden mellan föremålets dagsvärde
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omedelbart före och omedelbart efter skadan, dock lägst till
leasingavtalets restskuld.
Restskulden utgörs av kvarstående obetalda leasingavgifter
och restvärdet vid avtalstidens slut diskonterade till nuvärde.
Restvärdet vid avtalsperiodens slut avser det värde den försäkrade avtalat med annan än leasetagaren avseende köp av den
leasade egendomen. Diskontering sker med en räntefaktor lika
med den som gällde för leasingavtalet vid skadedagen.

14. Skadeersättningsregler

14.1 Skadeersättning
Ersättning lämnas för
• skada värderad enligt 13. Skadevärderingsregler
• röjningskostnad enligt 14.2
• räddningskostnad enligt 14.3
med avdrag för
• självrisk enligt 9
• eventuell underförsäkring enligt 14.4
och med hänsyn till
• leverantörsgaranti enligt 14.7
• övriga bestämmelser som kan inverka på ersättningen, t ex
påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter enligt K302
Allmänna avtalsbestämmelser
14.2 Röjningskostnad
Ersättning lämnas för kostnad avseende rivning, röjning, sanering, borttransport, destruktion och deponering av skadad
egendom i samband med egendomsskada som omfattas av försäkringen.
14.2.1 Högsta ersättning
Ersättning för röjningskostnad är begränsad till högst 10 procent av det skadade föremålets värde omedelbart före skadetillfället.
14.3 Räddningskostnad
Ersättning lämnas för den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt 12.1 och K302 Allmänna avtalsbestämmelser 4.7,
om de med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.
I samband med egendomsskada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för skada som uppkommit genom
att försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd skadats, förkommit eller stulits.
Ersättning lämnas dock inte i den mån rätt till ersättning föreligger enligt lag eller särskild författning eller på grund av annan
försäkring, garanti eller annat avtal.
14.4 Underförsäkring
Vid underförsäkring ersätts endast så stor del av skadan som
försäkringsbeloppet utgör av egendomens värde vid skadetillfället.
Är försäkringsbeloppet gemensamt för flera föremål men
lägre än föremålens sammanlagda värde, ersätts vid skada på
sådant föremål endast så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och detta värde.
Röjningsoch räddningskostnader ersätts i samma proportion
som egendomsskadan.
14.5 Inteckningshavare
Om den som innehar rätt enligt företagsinteckning anmäler
namn och adress hos bolaget, så har han, om skadan avser företagsintecknad egendom, företrädesrätt till ersättning för skada
genom brand, åskslag, explosion eller luftfartyg. Detta gäller
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oavsett om ersättningen lämnas på grund av brandförsäkringsavtal eller annat försäkringsavtal.
Företrädesrätten gäller om ersättningsbeloppet överstiger 10
procent av försäkringsbeloppet för företagsintecknad egendom.
Gällande lag om inbördes företrädesrätt mellan dessa inteckningshavare samt om andra rättsägares rätt vid konkurs och
utmätning är dock tillämpliga.
14.6 Skadeersättningsregler i övrigt
Är den ersättningsberättigade redovisningsskyldig för mervärdesskatt ersätts inte denna.
Bolaget har rätt att i stället för att betala kontant ersättning
låta återställa skadad egendom eller tillhandahålla annan likvärdig egendom.
Bolaget är inte skyldigt att överta skadad egendom, men äger
rätt att efter värdering överta hela eller mindre del av denna.
Kommer egendom, för vilken ersättning utgetts, till rätta ska
egendomen snarast ställas till bolagets förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål återbetalar därför erhållen ersättning.
14.7 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger
honom.
Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först
när försäkrad egendom återställs eller återanskaffas, ska betalas
senast en månad efter det att den försäkrade visat att så skett.
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska
ersättning betalas senast en månad efter det att bolaget erhållit
utredningen eller värderingen.
14.8 Räntebestämmelser
Betalas skadeersättning senare än vad som sagts i 14.7 ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning
eller skiljemannavärdering betalar bolaget ränta enligt Riksbankens referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 procent av basbeloppet.

15. Avgiftsbefrielse
Ersättning lämnas för uteblivna leasingavgifter under den tid
ett leasingobjekt är skadat och därmed obrukbart. Gäller max
i 6 månader och har en karens på 21 dagar.
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