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Verktygsförsäkring
Här har vi gjort en översiktlig sammanställning. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoren, där undantag och begränsningar framgår mer i detalj.
Det är villkoren som gäller vid skada. Vill du
se försäkringsvillkoren innan du tecknar din
försäkring behöver du bara höra av dig till
oss, så skickar vi dem.

=>Självrisker

Verktygsförsäkring är en tilläggsförsäkring
för dig som är hantverkare eller arbetar med
till exempel installations- eller serviceverksamhet.

=>Förnyelse av försäkringen

Allriskskydd

Om Inlands Försäkringsbolag

Verktygsförsäkringen omfattar material, varor,
verktyg, arbetsredskap, reservdelar och liknande som
används för utförande av montage och andra arbeten.
Försäkringen gäller vid oförutsedd fysisk skada, så
kallad allriskförsäkring.

=>Säkerhetsföreskrifter

För att alla försäkringstagare ska uppfylla en rimlig
nivå på skydd mot skador gäller försäkringen med
säkerhetsföreskrifter.
Vi ställer krav på hur egendomen ska förvaras för att
förebygga stöldskador. Egendomen ska förvaras i
• i låst bil eller släp med täckning eller skåpanordning av trä, plåt eller annat hårt material eller
• lokal, byggnad eller bod som varit låst med av
försäkringsbolagen godkänd låsenhet.
Om en stöldskada har uppkommit eller förvärrats till
följd av att föreskriften inte följts kan du drabbas av
förhöjd självrisk.

Normalt gäller försäkringen med en självrisk som
är 20% av prisbasbeloppet.
Ett sätt att minska priset på försäkringen kan vara
att frivilligt höja självriskerna.

=>Ökad risk för skada

Det är viktigt att du anmäler ändrade förhållanden som medför ökad risk för skada. Annars
kan ersättningen vid skada komma att reduceras i
samma grad som premien varit för låg.
Försäkringstiden är normalt ett år och därefter
förnyas försäkringen årligen genom att du betalar
aviserad premie. Du måste betala försäkringen i tid
för att skyddet ska gälla utan avbrott.
Inlands Försäkringsbolag är ett lokalt socken- och
häradsbolag som bildades 1857 och verkar inom
Kungälvs kommun. Vi samarbetar på flera områden
med (och är återförsäkrade hos) Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän, som också hanterar och är
försäkringsgivare för vissa delar av försäkringen.
Inlands tecknar förutom försäkring för Företag
även Gårdsförsäkring, Lantbruksföretag, Villa- och
Fritidshusförsäkring, Villahem-/Hemförsäkring
samt Bostadsrättsförsäkring.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Omfattning, avtalstid och priser

Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren finns på vår webbplats. Du kan
också ringa så skickar vi dem till dig.
Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal.
Svensk lag tillämpas på avtalen och tvister mellan
parterna kan prövas av allmän domstol. All kommunikation sker på svenska.

Om dina uppgifter ändras

Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat till oss förändras. Oriktiga
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uppgifter kan påverka din möjlighet att få ersättning
om något skulle hända.

Dina personuppgifter

De personuppgifter som Inlands Försäkringsbolag
hämtar in om dig behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL).
Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera försäkringen, fullgöra våra avtal, ge en god service, marknadsföring och statistik samt för de övriga
ändamål som framgår av försäkringsvillkoren.
Uppgifterna är avsedda att i första hand användas
inom Inlands Försäkringsbolag men kan komma
att lämnas ut till Länsförsäkringar, andra företag, föreningar och organisationer som Inlands
Försäkringsbolag samarbetar med.
Du har även rätt att anmäla att dina personuppgifter
inte får behandlas för direkt marknadsföring. Telefonsamtal som sker med dig kan komma att spelas in för
dokumentation av lämnade uppgifter. Du har rätt att
begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Fullständig information om
vår behandling av dina personuppgifter finns i villkoren för din produkt som du kan hitta på vår webbplats
www.inlands.se eller som du kan beställa från oss.
Vi är personuppgiftsansvariga.

Skaderegistrering

För att minska försäkringsbolagens kostnader för
ersättning som baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för försäkringsbranschen
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).
Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt
uppgift om vem som begärt ersättning och används
endast i samband med skadereglering. Det innebär

att bolaget får reda på om du tidigare anmält någon
skada hos annat försäkringsbolag.
Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box
24171, 104 51 Stockholm.

Om vi inte kommer överens

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen
av ett ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva
ärendet.
Kontakta i första hand den handläggare som haft
ansvar för ditt ärende eller vår
klagomålsansvariga/kundombudsman. Du kan även
vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat.
Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom
rättsskyddet i din försäkring. Du betalar då enbart
självrisken.

Viktigt att veta
För att du som försäkringstagare ska få en bra och
tydlig information om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har vi markerat med en pil
framför text som innehåller extra viktig information
för dig.
=>I din försäkring kan finnas vissa begränsningar i
försäkringsskyddet.
=> Det kan även finnas viktiga säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav som du måste känna till och
iaktta för att din försäkring ska gälla fullt ut.
=> Som försäkringstagare har du också skyldighet att anmäla eventuell riskökning för att ditt
försäkringsskydd inte ska påverkas.
=> Dessutom är det viktigt för dig att känna till hur
du kan förnya din försäkring vid avtalstidens slut
så att du inte går miste om ersättning om olyckan
skulle vara framme.

