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Särskilt villkor
Verktygsförsäkring
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

A. Egendomsförsäkring
03. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom Norden.

06. Försäkrad egendom
06.1 Försäkringen omfattar material, varor, verktyg, arbetsredskap, reservdelar och liknande som används för utförande av installationer, montage och andra arbeten.
06.2 Undantag
Försäkringen omfattar inte mobil- eller tornsvängkran, gräv-, schakt-, väg- eller pålningsmaskin.

19. Allriskförsäkring - Vad försäkringen gäller för
19.1 Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller plötslig och oförutsedd förlust
av försäkrad egendom.
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19.2 Undantag
19.2.1 Undantagen egendom
Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust av
• verktyg som tappats bort eller förlagts, även om det senare blir stulet
• utbytbara verktyg som är under användning, t ex formar, knivar, krossverktyg, press- och stansverktyg samt slagor
• förbrukningsmaterial, t ex drivmedel, däck och slangar, filter, linor, packningar, remmar och kedjor,
larvband och transportband.
19.2.2 Undantagna skadehändelser Försäkringen gäller
inte för skada eller förlust genom
• stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott. Vid stöld eller annat tillgrepp gäller
dock försäkringen om tidpunkten för brottet kan preciseras och om rimliga säkerhetsåtgärder har
vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt.
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• svinn.
Se Q.01.27, Skyddskrav vid stöldskada.
19.2.3 Undantagna skadetyper
Försäkringen gäller inte för skada som
• består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning, avsättning eller annan
försämring såsom viktförlust, röta, mögel eller åldrande
• består i självförstörelse, t ex självsprickor, vittring, form- och strukturförändring såsom förgasning, färg-,
eller luktförändring
• är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal
service och justering
• har sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade eller hans arbetsledning borde ha insett att
skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa
• orsakats av handlande eller underlåtenhet, som - med hänsyn till omständigheterna - inneburit betydande risk för skadans uppkomst.

41. Skadevärderingsregler

Skada på egendom värderas enligt skadevärderingsreglerna för Maskinerier i A.41.4.

42. Självrisk

Vid varje skadetillfälle gäller en självrisk* som är lägst 20 % av prisbasbeloppet*.
Självrisk som uttrycks i prisbasbelopp avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor.

Q. Säkerhetsföreskrifter 01.
Egendomsförsäkring
01.27 Skyddskrav - Verktygsförsäkring
Stöldskada
Egendomen ska förvaras i
• i låst fordon eller låst 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.
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01.27.1 Särskild påföljd vid åsidosättande
Har föreskriften inte följts är självrisken lägst 50% av prisbasbeloppet.

