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RÖRELSEFÖRSÄKRING
 
MOTOR
 

FÖR LASTBILS- BUSS-, TAXI-, BUDBILS- OCH MASKINÄGARE
 
MED ÅKERI- ELLER ENTREPRENADVERKSAMHET.
 

För försäkringen gäller också våra allmänna villkor för företag 
K708 och K706. Skador ersätts alltid enligt gällande villkor 

och försäkringsbrev. 

Försäkring för företagets ansvar och egendom. Ansvars-, 
egendoms-, rättsskydds-, oljeskade-, manskaps- och redskaps

vagns- samt avbrottsförsäkring. 
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Viktig information
 

Försäkringsvillkoret innehåller en mängd bestämmelser. Vi har valt ut några vik
tiga som du bör läsa snarast. Det är den fullständiga texten i försäkringsvillkoren 
tillsammans med uppgifterna i försäkringsbrevet och andra försäkringshandlingar 
som bestämmer innehållet i försäkringsskyddet. 

VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Vilka försäkringsformer som ingår i avtalet och vilka vi erbjuder framgår av försäk
ringsbrevet. 

Villkorets allmänna bestämmelser gäller för alla försäkringsformer i villkoret. 

Villkorspunkterna bildar sammanhängande avsnitt om de har samma inledande 
siffror. T.ex. gäller vad som står i punkt 3 även för punkt 3.1, 3.1.1, 3.1.1.1, 3.2, 
3.2.1 och 3.2.1.1 osv. Det som står i punkt 3.1 gäller även för 3.1.1 och 3.1.1.1, 
men inte för det som står i 3.2, 3.2.1 eller 3.2.1.1, om det inte särskilt anges. 

VIKTIGA BEGRÄNSNINGAR 
– Försäkringen gäller inte för alla händelser. 
– Föreskrifterna i villkoren måste följas. 
– Försäkringen gäller inte överallt. 
– Det kan finnas beloppsbegränsningar. 

Se nedan om några väsentliga händelser som inte omfattas, föreskrifter som ska 
följas och var försäkringen gäller. I villkoren finns närmare information om hur 
försäkringen gäller och när det finns föreskrifter. Uppgift inom parentes avser 
villkorspunkt eller hänvisning till annat villkor, där du kan läsa den fullständiga 
villkorslydelsen. 

HÄNDELSER 
Försäkringen är avsedd för företag 
– som bedriver åkeriverksamhet med fordon samt de som bedriver entreprenad

verksamhet med motorredskap, och 
– vars samtliga fordon och motorredskap är försäkrade hos oss. 

Bedriver företaget annan verksamhet så gäller inte rörelseförsäkringen! 

Egendomsförsäkringen ersätter högst 2 basbelopp för lös egendom som förvaras 
på arbetsområde. 

Ersättning genom avbrottsförsäkringen betalas inte för förlust som beror på för
längd avbrottstid på grund av den försäkrades ekonomiska förhållanden, t.ex. bris
tande försäkringsskydd eller kapitalbrist. 

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Syftet med dessa är att förebygga och begränsa skador. Föreskrifterna ska följas av 
alla i företaget, men även av andra som ni har anlitat, t.ex. underentreprenörer 
eller andra uppdragstagare. 
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Nedanstående föreskrifter gäller i allmänhet för alla försäkringsformer. 

– Lag eller myndighets säkerhetsföreskrifter ska följas, t.ex. beträffande brand
skydd i den lokal där verksamheten bedrivs. 

– I en säkerhetsföreskrift kan det t.ex. också stå vilka stöldlås som är godkända, 
hur man får förvara saker och brandskyddsföreskrifter. 

När det gäller egendomsförsäkringen så finns det säkerhetsföreskrifter om hur 
lös egendom ska förvaras och hur godkänd lokal ska vara utformad och utrustad 
(4.4.3). 

När det gäller försäkring för manskaps- och redskapsvagn, dess utrustning samt 
annan lös egendom så finns det säkerhetsföreskrifter om hur vagnen ska vara 
utformad och utrustad samt hur annan lös egendom ska förvaras (6.5). 

Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minskas eller helt utebli, 
efter vilken betydelse det haft för skadans uppkomst och omfattning (1.6). 

VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Dessa försäkringsformer gäller enbart i Sverige, Danmark, Finland och Norge 
– Försäkring för egendom, manskaps- och redskapsvagn samt avbrott. 

Dessa försäkringsformer gäller enbart i Sverige 
– Försäkring för oljeskada. 

BELOPPSBEGRÄNSNINGAR 
Finns det bestämmelser om sådana så framgår de av villkoren för försäkringsfor
men och av försäkringsbrevet i förekommande fall. 

ERSÄTTNING 
För ansvarsförsäkring gäller särskilda regler beroende på bl.a. villkor, lagar och 
branschöverenskommelser etc. 

– Tänk på att antalet fordon och motorredskap enligt försäkringsbrevet minst ska 
vara det ni har, annars kan ersättningen vid ansvarsskada minskas (2.5.1). 

– Tänk på att valt försäkringsbelopp i egendoms- och manskapsvagnsförsäkringen 
ska omfatta dagsvärdet av det försäkrade, annars kan ersättningen minskas vid 
skada (4.6.1, 6.6.1). 

Försäkring för manskaps- och redskapsvagn gäller vagnen, utrustning i och på 
vagnen om det hör till vagnen och kan anses vara normal för en sådan vagn samt 
annan lös egendom (6.1). Tänk på att valt försäkringsbelopp ska omfatta dagsvär
det av det försäkrade, annars kan ersättningen minskas vid skada. 

Ersättningen vid skada kan aldrig bli högre än marknadsvärdet omedelbart före 
skadan för det skadade eller förlorade. Vid återköp av t.ex. förlorad utrustning 
ersätter vi därför normalt inte hela återköpskostnaden. Värdeminskning pga. skada 
och reparation ersätts inte. If bestämmer om skada ska repareras eller kontanter
sättas (Ifs Allmänna försäkringsvillkor K708 för kombinerad företagsförsäkring). 

SJÄLVRISK 
Den självrisk som gäller vid de flesta skador för försäkringsformen står i försäk
ringsbrevet. I några fall kan dock annan självrisk gälla, både högre och lägre, detta 
anges i så fall i villkoret för försäkringsformen. 
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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
Dessa bestämmelser gäller för alla försäkringsformer i 
villkoret om inte annat anges. 

För försäkringen gäller Försäkringsavtalslagen (FAL) och 
även i övrigt svensk lag, samt det som framgår av villkor 
och försäkringshandlingar. 

FAL skiljer bl.a. på företagsförsäkring och konsumentför
säkring och bestämmelserna kan därför vara olika bero
ende på det. 
– Konsumentförsäkring = individuell skadeförsäkring som 

en fysisk person eller ett dödsbo tecknar huvudsakligen 
för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, 

– Företagsförsäkring = individuell skadeförsäkring som 
avser näringsverksamhet eller offentlig verksamhet och 
annan individuell skadeförsäkring som inte är konsu
mentförsäkring. 

Lagens bestämmelser återges bara delvis i detta villkor. 

1.1 UPPGIFTER TILL GRUND 
FÖR FÖRSÄKRINGEN M.M. 
Premien bestäms med hjälp av de uppgifter om fordonets 
egenskaper, utförande, användning m m som anges på 
försäkringsbrevet. 

1.1.1 SÄRSKILDA REGLER FÖR VISSA ARGUMENT 
1.1.1.1 PREMIEZON 
Premien beräknas efter den premiezon inom vilken före
taget är registrerat och för privatperson där försäkrings
tagaren är eller borde vara skriven (som regel den fasta 
bostadsadressen). Dock gäller att om huvudsaklig verk
samhetsort är en annan ska premien beräknas efter var 
den orten är belägen. 

1.1.1.2 KÖRSTRÄCKA 
Om den årliga körsträckan blir längre än den körsträcka 
som uppges i försäkringsbrevet ska detta anmälas till 
If om det är fråga om en personbil, taxi, lätt lastbil och 
tung lastbil. Om försäkringstagaren efter försäkringsårets 
slut visar att körsträckeklassen varit för hög, återbetalas 
premieskillnaden. Detta gäller inte Storkundsavtal och 
fordonsslag där vi överenskommit om en genomsnittlig 
körsträcka. 

1.1.1.3 NYVÄRDE 
Med nyvärde avses fordonets pris när det var nytt inkl 
värdet av påbyggnad, ombyggnad och utrustning. I nyvär
det medräknas utrustning enligt punkt 3.1.1 som hör till 
fordonet, såsom även skopor, pallgafflar, hydraulhammare, 
timmerkran etc. För traktor i lantbruk ska inte lantbruks
redskapen medräknas. Är försäkringstagaren momspliktig 
ska momsen inte ingå i värdet. 

1.1.2 UPPLYSNINGSPLIKT 
De förhållanden som har betydelse för riskbedömningen 
framgår av försäkringsbrevet och/eller annan försäkrings
handling i förekommande fall. 

För Förar- och passagerarolycksfallsförsäkring gäller 
bestämmelserna i FAL 12 kap. 1 – 4 §§. 

Försäkringstagaren ska alltid 
a) på begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse 

för om försäkringen ska meddelas, utvidgas eller för
nyas, och 

b) ge riktiga och fullständiga svar på Ifs frågor, och 
c) utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna, om försäk

ringstagaren inser att If tidigare har fått oriktiga eller 
ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar 
betydelse för riskbedömningen. Detta gäller även upp
gifter som If fått av annan än försäkringstagaren, t.ex. 
fordonsregistret. 

Om det är företagsförsäkring ska försäkringstagaren också 
d) utan förfrågan lämna uppgift om förhållanden av 

uppenbar betydelse för riskbedömningen, och 
e) under försäkringstiden på begäran ge upplysningar om 

förhållanden som anges ovan. 

1.1.2.1 RISKÖKNING 
Försäkringstagaren ska alltid utan oskäligt dröjsmål 
anmäla till If, om ett förhållande som har angetts i avtalet 
och som är av väsentlig betydelse för risken ändras. 

1.1.2.2 BROTT MOT UPPLYSNINGSPLIKTEN OCH FÖRSUM
MELSE ATT ANMÄLA RISKÖKNING 
a) Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplys

ningsplikt förfar svikligt eller i strid med tro och heder 
är försäkringsavtalet ogiltigt. 

b) Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av 
oaktsamhet eftersatt sin upplysningsplikt eller försum
mat att anmäla riskökning, kan ersättningen sättas ned 
i fråga om varje försäkrad efter vad som är skäligt med 
hänsyn till den betydelse förhållandet skulle ha haft för 
Ifs bedömning av risken, det uppsåt eller den oaktsam
het som har förekommit och övriga omständigheter. 
Om inte annat anges i villkoren görs avdrag med 10 % 
av ersättningen utöver eventuell självrisk, dock lägst 
med 2 500 kr. Avdraget kan höjas i allvarligare fall och 
sänkas om det föreligger förmildrande omständigheter. 

c) För Trafik- och Bilansvarsförsäkring gäller att If enbart 
har rätt till resterande premie om oriktiga eller ofull
ständiga uppgifter har medfört för låg premie. 

Se också när nedsättning inte görs i punkt 1.7.2. 

1.1.3 FÖRSÄKRINGSFORMER 
Det framgår av försäkringsbrevet vilka försäkringsformer 
som ingår i avtalet. 

1.1.4 BONUS OCH SKADEINTYG 
Försäkringen gäller inte med rätt till bonus. 

If lämnar på begäran av försäkringstagaren kostnadsfritt 
högst en gång per försäkringsår uppgift om 
– försäkringstagarens namn 
– försäkringsnr och fordonets reg nr (i förekommande 

fall) 
– försäkringens tid och omfattning 
– uppgift om antal skador och skadekostnad per försäk

ringsform. 

Vem som fört fordonet anges inte av If. Intyg omfattar 
längst en period om 5 år. 

1.1.5 MÄKLAD FÖRSÄKRING 
För de försäkringsavtal som är baserade på att gällande 
fullmakt för försäkringsfömedlare finns har vi sänkt pre
mien. Frågan om ersättning för förmedlarens tjänster 
måste därför avtalas och hanteras direkt mellan försäk
ringstagaren och förmedlaren. Återkallas eller upphör 
fullmakten att gälla återgår den försäkringstjänst förmed
laren utför till oss, vi har då rätt till premiekompensation. 
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1.1.6 AVTALET 
1.1.6.1 FÖRSÄKRINGS- OCH ANSVARSTID 
Om inte annat har avtalats eller framgår av omständighe
terna, inträder Ifs ansvar enligt försäkringsavtalet dagen 
efter den dag då försäkringstagaren ansökte om försäk
ringen eller antog ett anbud från If. Ansvaret gäller till 
och med försäkringstidens sista dag. 

Ingås försäkringsavtalet på begynnelsedagen räknas för
säkringsperioden från den tidpunkt på dagen då försäk
ringsavtalet tecknas. 

1.1.6.2 FÖRNYELSE AV FÖRSÄKRINGEN 
Har inte en giltig uppsägning skett förnyas försäkringen 
med en försäkringstid om ett år på de villkor i övrigt som 
har gällt under den senast gällande försäkringstiden, om 
inte försäkringstagaren då har tecknat en motsvarande 
försäkring hos ett annat försäkringsbolag. Detta gäller 
dock inte om annat har avtalats eller framgår av omstän
digheterna. 

Försäkringstiden för en förnyad försäkring börjar när den 
föregående upphör. 

1.1.6.3 IFS RÄTT ATT ÄNDRA FÖRSÄKRINGEN 
Vill If ändra försäkringen i samband med en förnyelse, 
ska If skriftligen ange ändringen senast samtidigt med 
kravet på premie för den förnyade försäkringen. Den för
nyade försäkringen gäller då för den tid och på de villkor 
som If har angett. 

Ifs rätt att ändra försäkringen i förtid framgår av punkt 
1.1.6.5:2. 

1.1.6.4 UPPSÄGNING TILL FÖRSÄKRINGSTIDENS UTGÅNG 
Försäkringstagaren får när som helst säga upp försäkring
en att upphöra vid försäkringstidens utgång. 

If får säga upp försäkringen att upphöra till försäkringsti
dens utgång enligt följande. 

a)	 Om det är företagsförsäkring ska uppsägningen göras 
skriftligen och sändas till försäkringstagaren senast 14 
dagar innan försäkringstiden går ut. 

b) Om det är konsumentförsäkring ska uppsägningen 
göras skriftligen och sändas till försäkringstagaren 
senast en månad innan försäkringstiden går ut. Den 
ska för att få verkan innehålla en förfrågan om för
säkringstagaren vill ha försäkringen förnyad. Begär 
försäkringstagaren att försäkringen förnyas, gäller 
uppsägningen bara om det finns särskilda skäl att 
vägra försäkring med hänsyn till sådana omständighe
ter som anges i FAL 3 kap. 1 §. 

1.1.6.5 UPPSÄGNING I FÖRTID 
1.	 Försäkringstagaren får säga upp försäkringen att upp

höra före försäkringstidens utgång, om 
a) If väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt FAL 

eller enligt försäkringsavtalet, 
b) försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar 

någon annan liknande omständighet, 
c) If har ändrat försäkringsvillkoren under försäk

ringstiden, 
d) försäkringen har förnyats och försäkringstagaren 

ännu inte har betalat premie för den nya premiepe
rioden, eller 

e) det i annat fall föreligger en ny omständighet av 
väsentlig betydelse för försäkringsförhållandet. 

Ovanstående innebär inte att försäkringstagaren får 
säga upp försäkringen p.g.a. att denne tecknat eller 
avser att teckna försäkring i annat försäkringsbolag. 

Om inte annat anges, får uppsägningen verkan dagen 
efter den dag då den kom fram till If. Försäkringen kan 
också sägas upp med verkan från och med en viss dag i 
framtiden. 

Om försäkringstagaren efter förnyelse tecknar en 
motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag 
utan att betala premie för den förnyade försäkringen, 
anses denna uppsagd med omedelbar verkan. 

Försäkringstagaren får säga upp försäkringen i förtid 
också i några andra fall (t ex vid konkurs och likvida
tion) som anges i FAL 8 kap 7 § och 3 kap 9 - 11 §§. 

2.	 If får säga upp försäkringen att upphöra eller ändra 
försäkringsvillkoren före försäkringstidens utgång, om 
a) försäkringstagaren eller den försäkrade grovt har 

åsidosatt sina förpliktelser mot If eller om det 
annars finns synnerliga skäl, 

och om det är företagsförsäkring dessutom om 
b) försäkringstagaren eller den försäkrade har väsent

ligt åsidosatt sina förpliktelser mot If, eller 
c) ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig bety

delse för risken har ändrats på ett sätt som If inte 
kan antas ha tagit i beräkning. 

Uppsägningen ska göras skriftligen och med 14 dagars 
uppsägningstid, räknat från det att If avsände den. 
Uppsägningen ska ske utan oskäligt dröjsmål från det 
att If fick kännedom om det förhållande som den grun
das på. Annars förlorar If rätten att säga upp försäk
ringen på grund av förhållandet, om inte försäkrings
tagaren eller den försäkrade har förfarit svikligt eller i 
strid mot tro och heder. 

Se också punkt 1.1.7.3 om uppsägning p.g.a. dröjsmål 
med premien. 

1.1.7 PREMIEBETALNING 
1.1.7.1 NÄR PREMIEN SKA BETALAS 
Premien ska betalas senast den dag försäkringen börjar. 

Den första premien behöver dock inte betalas tidigare än 
14 dagar från den dag då If avsände ett krav på premien 
till försäkringstagaren eller den senare dag som anges på 
fakturan. Detta gäller dock inte om försäkringen ska teck
nas genom att försäkringstagaren betalar premien eller 
om försäkringen annars är giltig bara under förutsättning 
att premien betalas innan försäkringstiden börjar. 

Premien för en senare premieperiod behöver inte betalas 
tidigare än en månad från den dag då If avsände krav på 
premien till försäkringstagaren. Om premieperioden är 
högst en månad, ska premien dock betalas på periodens 
första dag. 

Det som sägs om betalningsvillkoren för en senare pre
mieperiod gäller också betalning av premien när en 
tidsbegränsad försäkring förnyas på grund av utebliven 
uppsägning. 
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1.1.7.2 PREMIEREGLERING VID STORKUNDSAVTAL 
Premien för ett försäkringsår faktureras vid två tillfällen 
för alla försäkringar i storkundsavtalet samtidigt. Vid halv
årsbetalning tillkommer dock ytterligare ett fakturerings
tillfälle. 

Preliminär premie faktureras till betalningsterminens 
början för alla försäkringar som är gällande vid fakture
ringstillfället. 

Till försäkringsårets slut regleras den preliminära premien 
genom faktura för alla nyteckningar, bilbyten och annulla
tioner samt omfattnings- och övriga ändringar som gjorts 
sedan den preliminära fakturan framställdes tills fakture
ringstillfället. 

Försäkringstagaren ska betala den preliminära premien 
utan att göra tillägg eller avdrag för de nyteckningar, 
bilbyten och annullationer samt omfattnings- och övriga 
ändringar som gjorts sedan den preliminära fakturan 
framställdes. Betalas inte hela fakturabeloppet så anses 
alla försäkringar i storkundsavtalet vara obetalda. 

1.1.7.3 UPPSÄGNING PÅ GRUND AV DRÖJSMÅL MED 
PREMIEN 
Betalas inte premien i rätt tid, får If säga upp för
säkringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. 
Uppsägningen ska sändas till försäkringstagaren. 

Uppsägningen får verkan 14 dagar efter den dag då den 
avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. 
Uppsägningen ska innehålla en uppgift om detta. Saknas 
denna uppgift, får uppsägningen ingen verkan. 

Om försäkringstagaren inte har kunnat betala premien 
inom den i andra stycket angivna fristen på grund av svår 
sjukdom, frihetsberövande, utebliven pension eller utebli
ven lön från sin huvudsakliga anställning eller liknande 
hinder, får uppsägningen verkan tidigast en vecka efter det 
att hindret fallit bort, dock senast tre månader efter fristens 
utgång. 

1.1.7.4 PREMIEBETALNING SOM BEGÄRAN OM EN NY 
FÖRSÄKRING 
Om försäkringstagaren betalar en premie efter det att 
försäkringen har upphört pga. obetald premie, ska detta 
anses som en begäran om en ny försäkring på samma vill
kor från och med dagen efter den då premien betalades. 
Vill If inte meddela försäkring enligt försäkringstagarens 
begäran, ska en underrättelse om detta avsändas till för
säkringstagaren inom 14 dagar från den dag då premien 
betalades. Annars anses en ny försäkring ha tecknats i 
enlighet med försäkringstagarens begäran. 

1.1.7.5 TILLÄGGSPREMIE 
Höjs den avtalade premien under försäkringstiden, behö
ver tilläggspremien inte betalas tidigare än 14 dagar från 
den dag då If avsände ett krav på tilläggspremien till för
säkringstagaren. 

Om en tilläggspremie inte betalas i rätt tid, får If räkna 
om försäkringstiden för den ändrade försäkringen med 
hänsyn till den premie som har betalats. En sådan änd
ring får verkan tidigast 14 dagar efter det att en underrät
telse om omräkningen har avsänts till försäkringstagaren. 

1.1.7.6 PREMIE OM FÖRSÄKRINGEN UPPHÖR 
Upphör försäkringen i förtid, har If rätt bara till den pre
mie som skulle ha betalats om avtal hade slutits för den 

tid under vilken bolaget har varit ansvarigt. Har högre 
premie betalats, ska If betala tillbaka det överskjutande 
beloppet. 

Är försäkringsavtalet ogiltigt enligt punkt 1.1.2.2 a), får If 
ändå behålla betald premie för förfluten tid. 

1.1.7.7 PÅMINNELSEAVGIFT 
If har rätt att vid påminnelse om premiebetalning ta ut en 
avgift. 

1.1.7.8 BETALNING GENOM BETALNINGSFÖRMEDLARE 
Försäkringstagaren anses ha betalat premien när denne 
lämnat ett betalningsuppdrag avseende premien till en 
bank eller någon annan liknande betalningsförmedlare. 

1.1.7.9 ÖVERLÅTELSE AV PREMIEFORDRAN 
If kan överlåta fordran avseende obetald premie till 
Trafikförsäkringsföreningen. 

1.1.8 BASBELOPP 
Med basbelopp avses prisbasbeloppet enligt lagen om all
män försäkring. I försäkringsvillkoren avses det basbelopp 
som gällde för januari månad det år skadan hände. 

1.1.9 PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 
De personuppgifter som vi hämtar in om dig är nödvän
diga för att vi ska kunna administrera ditt försäkringsen
gagemang, fullgöra våra avtalsförpliktelser och tillgodose 
dina önskemål som kund. Uppgifterna kan också komma 
att användas för marknadsföring genom t.ex. mejl eller 
SMS. 

Vi kan även komma att lämna personuppgifter till juri
diska personer som vi samarbetar med. If inhämtar 
personuppgifter om närstående till juridiska personer, 
t.ex. styrelsemedlemmar i aktiebolag, att användas i pris
sättningen. 

Personuppgifter lagras inte längre än nödvändigt. För 
marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lag
ras upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla. 

Enligt PuL har du rätt att begära information om och rät
telse av de personuppgifter som finns om dig. För utdrag 
enligt § 26 PuL skriver du till If, Registerutdrag, 106 80 
Stockholm. Du kan också mejla in en förfrågan via if.se. 

Personuppgiftsansvarig är If Skadeförsäkring AB (publ), 
106 80 Stockholm. 

1.2 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller alltid i Sverige. 

För motorredskap är giltighetsområdet begränsat till 
Sverige, Danmark, Finland och Norge. Detta gäller dock 
inte trafikförsäkringen. 

För övriga fordon, och trafikförsäkring för motorredskap, 
gäller försäkringen i flera andra länder. Vilka dessa är 
framgår av ett särskilt försäkringsbrev med s.k. grönt kort, 
som utfärdas på begäran. 

För vissa försäkringsformer är giltighetsområdet dock 
begränsat till Sverige, eller Sverige, Danmark, Finland 
och Norge. Om giltighetsområdet är begränsat framgår 
det av villkoret för försäkringsformen. 

Om försäkringen gäller i flera länder så gäller den också 
under transport mellan dessa länder. 



  

 

  

  

  

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Trafikförsäkringen gäller dock alltid i hela världen enligt 
trafikskadelagen för skada som i följd av trafik med 
svenskregistrerat fordon tillfogas svensk medborgare eller 
den som har hemvist i Sverige. 

1.3 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR 
För Trafik- och Bilansvarsförsäkringen gäller endast dess 
omfattningsvillkor. 

1.3.1 LEVERANTÖRSGARANTI 
Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller 
annan ansvarar för enligt konsumentköplagen, kon
sumenttjänstlagen, garanti eller liknande åtagande. 
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att 
den som gjort åtagandet inte kan fullgöra detta. 

1.3.2 KRIGSSKADOR 
Försäkringen gäller inte för skada som har samband med 
krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution 
eller uppror. 

Försäkringen gäller dock i vissa fall. Förutsättningarna är 
att 
– skadan hänt utanför Sverige och inom tre månader 

efter oroligheternas utbrott, 
– fordonet fanns i det drabbade området före utbrottet 

och oavbrutet fram till den dag då skadan hände och 
– den försäkrade inte deltagit i händelserna, inte fungerat 

som rapportör eller liknande och inte låtit någon annan 
använda fordonet för sådana ändamål. 

Under samma förutsättning betalar If dessutom 
– genom räddningsförsäkring, nödvändiga merutgifter för 

hemresa 
– genom stöldförsäkring, förlust av fordonet på grund av 

att det har konfiskerats eller måst lämnas kvar vid eva
kuering eller internering. 

1.3.3 ATOMSKADOR 
Försäkringen gäller inte för skada på egendom eller vid 
skadeståndsskyldighet, om skadan direkt eller indirekt 
orsakats av atomkärnprocess. 

1.3.4 GENOMBROTT I VATTENDAMM 
Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller 
omfattning direkt eller indirekt orsakas av eller står i sam
band med ett genombrott av vattendamm. 

1.3.5 FORCE MAJEURE 
Försäkringen gäller inte för förlust som kan uppstå om 
skadeutredning, reparationsåtgärd eller betalning av ersätt
ning fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, 
inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av 
myndighets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande 
händelse. 

1.4 RÄDDNINGSPLIKT 
Gäller inte för Förar- och passagerarolycksfallsförsäkring. 

För Trafik- och Bilansvarsförsäkring gäller endast dess 
omfattningsvillkor. 

När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara 
omedelbart förestående, ska den försäkrade efter förmåga 
vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan. Om 
någon annan är ersättningsskyldig ska den försäkrade 
också vidta åtgärder för att bevara den rätt If kan ha mot 
denne. 

Den försäkrade ska snarast möjligt underrätta If och är 
skyldig att följa de föreskrifter som If kan lämna med 
anledning av skadehändelsen. 

1.4.1 RÄDDNINGSKOSTNADER 
If ersätter skäliga kostnader för åtgärd som If föreskrivit 
eller annan åtgärd som med hänsyn till omständighe
terna är försvarliga. Ersättning lämnas dock inte om den 
försäkrade har rätt till ersättning från annan enligt lag, 
författning, avtal, garanti eller liknande åtagande. 

Vid annan försäkring än ansvarsförsäkring och egendoms
försäkring med första riskbelopp ersätts räddningskostnad 
även om försäkringsbeloppet inte räcker till. 

1.4.2 BROTT MOT RÄDDNINGSPLIKTEN 
Har den försäkrade uppsåtligen åsidosatt sin räddnings
plikt, kan ersättningen sättas ned såvitt angår denne efter 
vad som är skäligt med hänsyn till dennes förhållanden 
och omständigheterna i övrigt. 

Detsamma gäller om den försäkrade har åsidosatt sina 
skyldigheter med vetskap om att det innebar en betydan
de risk för att skadan skulle inträffa eller annars genom 
grov vårdslöshet. 

Avdrag görs med 10 % av de skadevärderings- och ersätt
ningsbelopp som framkommer av villkoren före avdrag för 
självrisk, dock lägst med 2 500 kr. Avdraget kan höjas i 
allvarligare fall och sänkas om det föreligger förmildrande 
omständigheter. 

Redan utbetald försäkringsersättning ska återbetalas till If 
i samma utsträckning som nedsättning skulle ha skett. 

Se också vilka som likställs med den försäkrade i punkt 
1.7.1 och när nedsättning inte görs i punkt 1.7.2. 

1.5 FRAMKALLANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL 
För Förar- och passagerarolycksfallsförsäkring gäller 
bestämmelserna i FAL 12 kap. 8 och 9 §§. 

För Trafik- och Bilansvarsförsäkring gäller endast dess 
omfattningsvillkor. 

Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäk
ringsfall, lämnas inte ersättning från försäkringen såvitt 
angår denne. Detsamma gäller i den mån den försäkrade 
uppsåtligen har förvärrat följderna av ett försäkringsfall. 

Har den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett 
försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan de skadevär
derings- och ersättningsbelopp som framkommer av villko
ren sättas ned, före avdrag för självrisk, såvitt angår denne 
efter vad som är skäligt med hänsyn till dennes förhållan
den och omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om 
den försäkrade annars måste antas ha handlat eller under
låtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande 
risk för att skadan skulle inträffa. 

Se också vilka som likställs med den försäkrade i punkt 
1.7.1 och när nedsättning inte görs i punkt 1.7.2. 

1.6 BROTT MOT SÄKERHETSFÖRESKRIFT 
För Trafik- och Bilansvarsförsäkring gäller endast dess 
omfattningsvillkor. 

Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat 
att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkrings
villkoren, annan försäkringshandling eller av en författ
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ning som villkoren hänvisar till, kan ersättningen från 
försäkringen sättas ned såvitt angår denne efter vad som 
är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den 
inträffade skadan, det uppsåt eller den vårdslöshet som 
har förekommit och omständigheterna i övrigt. 

Om det inte framgår annat av säkerhetsföreskriften görs 
avdrag med 20 % av de skadevärderings- och ersättnings
belopp som framkommer av villkoren före avdrag för 
självrisk, dock lägst med 2 500 kr. Avdraget kan höjas i 
allvarligare fall och sänkas om det föreligger förmildrande 
omständigheter. 

Se också vilka som likställs med den försäkrade i punkt 
1.7.1 och när nedsättning inte görs i punkt 1.7.2. 

1.7 OM NEDSÄTTNING AV 
FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGEN 
För Förar- och passagerarolycksfallsförsäkring gäller 
bestämmelserna i FAL 12 kap. 

För Trafik- och Bilansvarsförsäkring gäller endast dess 
omfattningsvillkor. 

När If får kännedom om ett förhållande som vid försäk
ringsfall kan föranleda nedsättning av försäkringsersätt
ningen ska If utan oskäligt dröjsmål lämna ett skriftligt 
meddelande om detta till försäkringstagaren och till den 
som annars kan göra anspråk på ersättning. Annars förlo
rar If rätten att åberopa förhållandet mot den som skulle 
ha fått meddelandet, om inte försäkringstagaren eller den 
försäkrade har förfarit svikligt eller i strid mot tro och 
heder. 

1.7.1 VILKA SOM LIKSTÄLLS MED DEN FÖRSÄKRADE 
1.7.1.1 OM DET ÄR FÖRETAGSFÖRSÄKRING 
1. Med den försäkrades handlande likställs vid framkal

lande av försäkringsfallet och brott mot räddningsplik
ten handlande av 
a) anställda i ledande ställning på företaget eller på 

platsen, och
 
b) annan som har handlat med dennes samtycke.
 

2. Med den försäkrades handlande likställs vid brott mot 
säkerhetsföreskrifter nedanstående personer. 

a) Anställda, och 
b) entreprenörer och andra uppdragstagare, och 
c) annan som har haft att tillse att säkerhetsföre

skriften följdes, och 
d) annan som har handlat med dennes samtycke. 

1.7.1.2 OM DET ÄR KONSUMENTFÖRSÄKRING 
Med den försäkrades handlande likställs vid framkallande 
av försäkringsfallet, brott mot säkerhetsföreskrifter och 
brott mot räddningsplikten handlande av 
a) den som med den försäkrades samtycke har tillsyn 

över den försäkrade egendomen, och 
b) den försäkrades make, sambo och annan familjemed

lem, när den försäkrade egendomen utgör gemensam 
bostad eller bohag i en sådan bostad. 

Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl mot 
detta. 

1.7.2 NÄR NEDSÄTTNING INTE GÖRS 
Ersättning sätts inte ned vid brott mot upplysningsplik
ten, försummelse att anmäla riskökning, framkallande av 
försäkringsfallet, brott mot säkerhetsföreskrifter och brott 
mot räddningsplikten till följd av 

a) ringa oaktsamhet, 

b) handlande av någon som var allvarligt psykiskt störd 


eller som var under tolv år, eller 
c) handlande som avsåg att förebygga skada på person eller 

egendom i sådant nödläge att handlandet var försvarligt. 

Nedsättning görs inte heller vid brott mot upplysnings
plikten och försummelse att meddela riskökning enligt 
punkt 1.1.2.2 b), om If då insåg eller borde ha insett 
att lämnade uppgifter var oriktiga eller ofullständiga. 
Detsamma gäller om de oriktiga eller ofullständiga upp
lysningarna saknade eller senare har upphört att ha bety
delse för avtalets innehåll. 

1.8 SJÄLVRISK 
För Trafik- och Bilansvarsförsäkring gäller endast dess 
omfattningsvillkor. 

Från de skadevärderings- och ersättningsbelopp som 
framkommer av villkoren görs vid varje skadetillfälle, 
efter eventuell nedsättning, avdrag med den självrisk som 
framgår av försäkringsbrevet. I vissa fall kan självrisken 
vara högre eller lägre än vad som anges där och extra 
självrisk kan tillkomma, detta framgår i så fall av villkoren 
för försäkringsformen. 

1.8.1 PROCENTUELL SJÄLVRISK 
Procentuell självrisk är antingen i procent av basbeloppet, 
procent av skadekostnaden eller i procent av skadekost
naden i kombination med en beloppssjälvrisk. I det sista 
fallet beräknas procentuell självrisk på den del av skade
kostnaden som överstiger beloppssjälvrisken. Självrisk i 
procent av basbeloppet avrundas nedåt till jämnt hundra
tal kronor. 

1.8.2 FLERA SKADOR 
Om försäkringstagaren drabbas av flera skador vid samma 
tillfälle och orsak, gäller försäkringen med en självrisk, 
den högsta enligt följande. Då ersättning ska lämnas från 
a) flera försäkringsformer i fordonsförsäkringen 
b) både fordons och privat sakförsäkring i If 
c) både fordons- och företagsförsäkring i If 
d) både dragfordons- och släpvagns vagnförsäkring i If 
e) både fordons och transportöransvarsförsäkring i If. 

Försäkringen gäller med högst två självrisker om försäk
ringstagaren har flera fordon försäkrade i If och dessa 
skadas vid samma tillfälle genom brand, stöld- eller glas
skada eller genom uppsåtlig skadegörelse av tredje man. 

Är extra självrisk aktuell räknas den först samman med 
självrisken i övrigt. 

Självrisk avseende trafik-, ansvars- och rättsskyddsför
säkring ska alltid betalas utöver annan självrisk. Avdrag 
för självrisk i form av karens gäller också utöver annan 
självrisk. 

1.9 REGLERING AV SKADA 
För Förar- och passagerarolycksfallsförsäkring gäller 
bestämmelserna i FAL 12 kap. 8 och 9 §§. 

För Trafik- och Bilansvarsförsäkring gäller endast dess 
omfattningsvillkor. 

När If har fått underrättelse om ett försäkringsfall ska If 
utan uppskov vidta de åtgärder som behövs för att skadan 
ska kunna regleras. Skaderegleringen ska ske skyndsamt 
och med beaktande av den försäkrades och annan ska
delidandes behöriga intressen. 
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1.9.1 FÖRESKRIFTER 
1.9.1.1 ANMÄLAN OCH ERSÄTTNINGSKRAV 
Skada ska anmälas till If utan dröjsmål. 

För skada enligt Ansvarsförsäkring ska anmälan göras 
inom tolv månader från det att försäkringstagaren erhållit 
skadeståndskravet eller från det att denne på annat sätt 
fått kännedom om sin fordran. Om så inte sker är If fritt 
från sina åtaganden. 

För skada enligt Rättsskyddsförsäkring ska anmälan göras 
senast inom tre år från tvistens uppkomst eller från det 
misstanken om brott delgivits försäkrad. 

Dessutom ska den som begär ersättning 
a) vid stöld, tillgrepp eller försök till sådant brott, inbrott, 

rån, hot eller överfall göra polisanmälan på den ort där 
skadan inträffat och sända in denna till If 

b) vid skada som inträffat under transport på annat trans
portmedel anmäla skadan till transportföretaget 

c) lämna specificerat krav på ersättning 
d) om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa 

If om detta 
e) på begäran av If lämna upplysningar och tillhandahålla 

verifikationer, bevis, läkarintyg och andra handlingar 
som If behöver för att reglera skadan 

f) spara skadad egendom och om If så begär överlämna 
den till If. 

1.9.1.2 BESIKTNING 
Den som begär ersättning är skyldig att medverka till 
besiktning som If vill utföra i anledning av inträffad skada. 

1.9.1.3 REPARATION 
Reparation får, utöver vad som följer av Räddningsplikten, 
endast ske efter Ifs godkännande. Beträffande valet av 
reparatör, reparationsmetod och material ska Ifs anvis
ningar följas. If äger företräda den försäkrade i förhål
lande till den som utför reparationen. Skadade föremål 
ska hållas tillgängliga för eventuell besiktning. 

I brådskande fall får sådan reparation utföras som är nöd
vändig för att färden med fordonet ska kunna fortsättas. En 
förutsättning för detta är att reparationen sker efter samråd 
med If, tel. 0771-44 10 44). Ifs anvisningar ska följas. 

1.9.1.4 BROTT MOT FÖRESKRIFT 
Om den försäkrade har försummat att följa föreskrifterna 
om 
– anmälan och ersättningskrav enligt punkt 1.9.1.1 
– besiktning enligt punkt 1.9.1.2 
– reparation enligt punkt 1.9.1.3 

och försummelsen har medfört skada för If, kan den 
ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned efter 
vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Vid 
ansvarsförsäkring har If i stället rätt att från den försäkrade 
återkräva en skälig del av vad If har utgett till den skadeli
dande. 

Detta gäller dock inte om försummelsen har varit ringa. 

Avdrag görs med 10 % av ersättningen utöver eventuell 
självrisk, dock lägst med 2 500 kr. Avdraget kan höjas i 
allvarligare fall och sänkas om det föreligger förmildrande 
omständigheter. 

1.9.2 ORIKTIG ELLER OFULLSTÄNDIG UPPGIFT VID SKADE
REGLERINGEN 
Om den försäkrade eller någon annan som begär ersätt

ning av If efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt 
något av betydelse för bedömningen av rätten till ersätt
ning från försäkringen, kan den ersättning som annars 
skulle ha betalats till denne sättas ned efter vad som är 
skäligt med hänsyn till omständigheterna. 

1.9.3 ERSÄTTNING 
1.9.3.1 DUBBELFÖRSÄKRING 
Har samma intresse försäkrats mot samma fara hos flera 
bolag, är varje bolag ansvarigt mot den försäkrade som om 
det bolaget ensamt hade beviljat försäkring. 

Den försäkrade har dock inte rätt till högre ersättning 
från bolagen än som sammanlagt svarar mot skadan. 
Överstiger summan av ansvarsbeloppen skadan, fördelas 
ansvarigheten mellan bolagen efter förhållandet mellan 
ansvarsbeloppen. 

1.9.3.2 PRESKRIPTION 
När det gäller skadehändelser som inträffat from den 1 
jan 2015 gäller följande. Den som vill kräva ersättning 
förlorar sin rätt om han inte väcker talan inom 10 år 
från skadehändelsen, eller i förekommande fall, från tid
punkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet 
berättigar till sådant skydd inträdde. 

Har den ersättningsberättigade anmält skadan till If inom 
den tid som anges i föregående stycke, har denne alltid 
sex månader på sig att väcka talan sedan If lämnat slut
ligt besked i ersättningsfrågan. 

1.9.3.3 RÖJNINGSKOSTNADER 
Vid annan försäkring än ansvarsförsäkring och egendoms
försäkring med första riskbelopp ersätts röjningskostnad 
även om försäkringsbeloppet inte räcker till. 

1.9.3.4 MERVÄRDESSKATT (MOMS) 
If betalar inte moms när försäkringstagaren, den försäkra
de, den skadelidande samt ägaren eller uthyraren av den 
försäkrade egendomen (t.ex. fordonet) är redovisnings
skyldig för sådan skatt. 

Försäkringstagaren ska på begäran utnyttja sin avlyft
ningsrätt och till If betala moms som If betalt till skadeli
dande. 

1.9.3.5 OM DET BLIR TVIST 
Vid tvist om värdet av skada på egendom ska på begäran av 
någon av parterna en värderingsman uttala sig om värdet. 
Värderingsmannen ska vara auktoriserad av svensk han
delskammare om inte parterna enats om annat. 

Värderingsmannen ska tillämpa villkorens värderingsregler. 
Parterna får lägga fram egen utredning och lämna egna 
synpunkter. I sitt utlåtande ska värderingsmannen ange 
hur denne beräknat skadans värde. Värderingsmannen ska 
lämna sitt utlåtande inom tre månader sedan denne blivit 
utsedd. 

Av ersättningen till värderingsmannen ska den försäkrade 
betala gällande rättsskyddssjälvrisk, dock sammanlagt 
högst 50 % av värderingsmannens ersättning. Om If 
begärt värderingen eller om skadan genom värderings
mannens utlåtande värderas till högre belopp än det som 
If erbjudit, betalar dock If hela kostnaden. 

1.9.4 UTBETALNING AV ERSÄTTNING 
If ska betala ersättning senast en månad efter det att den 
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ersättningsberättigade gjort vad som angetts i 
– anmälan och ersättningskrav enligt punkt 1.9.1.1 
– besiktning enligt punkt 1.9.1.2 
– reparation enligt punkt 1.9.1.3. 

Livränta betalas dock successivt. 

Har den som begär ersättning uppenbarligen rätt till 
åtminstone visst belopp, utbetalar If detta i avräkning på 
den slutliga ersättningen. 

När det gäller egendom som repareras eller återanskaf
fas ska If betala ersättning senast en månad efter det att 
den ersättningsberättigade visat att egendomen reparerats 
eller återanskaffats. 

Om polisutredning eller värdering av värderingsman 
avvaktas eller om myndighet meddelar beslut eller annan 
liknande händelse, som påverkar Ifs möjlighet att betala 
ersättning, betalar If ersättning först sedan hindret har 
upphört. 

1.9.4.1 RÄNTA 
Betalar If ersättning senare än som anges i Utbetalning 
av ersättning betalar If dröjsmålsränta enligt Räntelagen. 

Under tid som hinder för utbetalning föreligger i form 
av polisutredning, värdering av värderingsman, myndig
hetsbeslut eller annan liknande händelse betalar If ränta 
enligt Riksbankens referensränta. Räntbelopp betalas inte 
om beloppet är mindre än 50 kr. 

1.9.5 ÅTERKRAV 
I samma utsträckning som If har betalat ersättning för 
skada, övertar If den försäkrades rätt att kräva ersättning 
av den som är ansvarig för skadan eller enligt åtagande 
svarar för skadan. 

1.9.6 SKADEREGISTRERING 
För att undvika att ersättning grundas på oriktiga uppgif
ter använder sig If också av ett för försäkringsbranschen 
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Det innehål
ler vissa uppgifter om skadan och uppgift om vem som 
begärt ersättning. 

Det innebär att If får reda på t ex om en skada även 
anmäls hos annat försäkringsbolag. GSR används endast i 
samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för 
GSR är GSR AB. Box 24171, 104 51 Stockholm. 

If har rätt att registrera anmälda skador i GSR för försäk
ringen. 

2. ANSVAR 
A. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
För skada som inträffar under försäkringstiden. Vid miljö
skada gäller försäkringen enbart för skada som upptäcks 
under försäkringstiden. 

B. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller i de flesta europeiska länder, vilka 
dessa är framgår av ett särskilt försäkringsbrev med s.k. 
grönt kort, som utfärdas på begäran. För arbete utfört 
med motorredskap är giltighetsområdet begränsat till 
Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

Försäkringen gäller i hela världen för skada som inträffar 
vid deltagande i konferenser och mässor. 

C. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
– Försäkringstagaren och dennes arbetstagare för skada 

orsakad i tjänsten, och 
– försäkringstagaren i sin egenskap av ägare, brukare 

eller tomträttsinnehavare av fastighet där verksamheten 
bedrivs samt för byggnads- och anläggningsarbeten som 
utförs på sådan fastighet. 

2.1 OMFATTNING 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- 
och sakskada enligt 
a) gällande skadeståndsrättsliga regler 
b) allmänna bestämmelser som är utfärdade av bransch

organisation inom den försäkrades verksamhetsom
råde, om dessa avtalats (försäkrade avtal). 

Försäkringen gäller dessutom för 

2.1.1 FÖRMÖGENHETSSKADA 
Försäkringen gäller även för förmögenhetsskada som är 
en följd av enligt detta villkor ersättningsbar person- eller 
sakskada. 

Att skada är ersättningsbar innebär att händelsen ska 
omfattas av villkoren för angiven försäkringsform. Om 
ersättningen för skadehändelsen ska sättas ned, t.ex. 
pga brott mot säkerhetsföreskrifterna, gäller det i samma 
utsträckning för ersättningen genom detta åtagande. 

2.1.2 TILLFÄLLIG TRANSPORT 
Försäkringen gäller, trots vad som anges i punkt 2.3.3, 
för skada på gods som uppstått vid sådan kortare, tillfällig 
transport som inte omfattas av lag om inrikes vägtran
sport, CMR eller Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestäm
melser. 

2.1.3 TILLFÄLLIGT LYFT 
Försäkringen gäller, trots vad som anges i punkt 2.3.3, för 
skada på gods som uppstått vid sådant tillfälligt lyft med 
lastbil som inte omfattas av lag om inrikes vägtransport, 
CMR eller Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser. 

2.1.4 LÅNAD TRUCK 
Försäkringen gäller, trots vad som anges i punkt 2.3.3, för 
skada som uppstått när försäkrad lånat truck eller last
maskin för att lasta eller lossa eget fordon och då skadat 
trucken eller lastmaskinen. Försäkringen gäller i sådant fall 
även för skada på annan egendom som hör till utlånaren, 
dock inte för skada på det som lastats eller lossats. 

2.1.5 MILJÖSKADA 
Försäkringen gäller för skadeståndskyldighet för miljö
skada men bara vid plötslig och oförutsedd skada till följd 
av att tillfälligt fel begås eller uppkommer på 
a) tank eller annan ändamålsenlig behållare som rym

mer högst 10 000 liter, som ägs av eller uteslutande 
används av försäkringstagaren, där denne förvarar olja 
och drivmedel 

b) försäkringstagarens fordon, t.ex. dess drivmedels- och 
transporttankar 

c) verkstad som ägs av eller uteslutande används av för
säkringstagaren, där denne i huvudsak utför service 
och reparation av egna fordon och maskiner. 

Försäkringen gäller vid miljöskada enligt ovan också för 
förmögenhetsskada som inte har samband med person- 
eller sakskada (ren förmögenhetsskada). 



  

 

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

   

 

2.1.6 PERSONUPPGIFTSSKADA 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ekono
misk och ideell skada som den försäkrade i egenskap av 
registeransvarig kan bli skyldig att betala enligt 48 § per
sonuppgiftslagen (1998:204) (ren förmögenhetsskada). 

2.1.7 TILLFÄLLIG REPARATION 
Försäkringen gäller, trots vad som anges i punkt 2.3.3, för 
bärgningsåkeri och skada till följd av att försäkringstaga
ren reparerat fordon på plats istället för att bärga det. 

2.2 ÅTAGANDE 
Vid skadeståndskrav, som omfattas av försäkringen och 
som överstiger självrisken, åtar sig If gentemot den försäk
rade att 
a) utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
b) förhandla med den som kräver skadestånd 
c) föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljeman

naförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skil
jemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller 
åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart 
eller annan 

d) betala det skadestånd som överstiger självrisken och 
som den försäkrade är skyldig att betala enligt gällande 
skadeståndsrättsliga regler eller försäkrade avtal. 

2.3 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR 
2.3.1 VISS VERKSAMHET 
Försäkringen gäller inte för skada som uppstått när för
säkrad utfört 
a) verksamhet med mobilkran och gräv- eller schaktnings

arbete med motorredskap 
b) annan verksamhet som har direkt samband med verk

samhet med mobilkran och gräv- eller schaktningsar
bete med motorredskap 

c) verksamhet i grustag 
d) rivningsverksamhet 
e) byggnads- och rörläggningsverksamhet 
f) sprängningsverksamhet. 

Försäkringen gäller inte heller för skada som har sam
band med annan verksamhet än åkeriverksamhet och 
entreprenadverksamhet med motorredskap. Försäkringen 
gäller dock om försäkringstagaren kan visa att denne 
endast vid enstaka tillfälle sysslar med annan verksamhet 
än den försäkringen avser enligt ovan. 

2.3.2 SKADA VID BULKTRANSPORT 
Försäkringen gäller inte vid skadeståndsskyldighet för 
person- och sakskada som uppkommer i samband med 
bulktransport, inkl. lastning och lossning, med försäkrat 
fordon och tillkopplat släp. 

2.3.3 OMHÄNDERTAGEN EGENDOM 
Försäkringen gäller inte för skada på omhändertagen 
egendom. 

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den 
försäkrade eller någon för dennes räkning hyrt, leasat, 
lånat eller nyttjat. 

Se dock punkt 211-213 om tillfällig transport, tillfälligt lyft 
och lånad truck. 

2.3.4 TRAFIKSKADA 
Försäkringen gäller inte för skada som 
a) omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande 

utländsk lagstiftning 
b) omfattas av trafik- eller bilansvarsförsäkring 
c) inträffar till följd av trafik med motordrivet fordon när 

det används inom inhägnat tävlingsområde. 

2.3.5 MILJÖSKADA 
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av nor-
malt och beräkneligt spill. 

Övriga begränsningar framgår av våra allmänna försäk
ringsvillkor K708 för kombinerad företagsförsäkring. Det 
gäller bl.a. 
– skada på levererad produkt eller felaktigt utfört arbete 
– garantiåtagande 
– kända fel på levererad produkt 
– bristfälliga undersökningar 
– arbetsskada och patientskada 
– vite, böter och straffskadestånd 
– byggherreansvar 
– rådgivande verksamhet (konsultuppdrag) 
– skadeståndskrav mellan försäkringstagaren och dennes 

moder- eller dotterbolag m.fl. 

2.4 säkerhetsföreskrifter 
Dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverk
ningsplaner, recept, instruktioner, bruksanvisningar, avtal, 
garantier och liknande handlingar ska förvaras på sådant 
sätt att de på Ifs begäran kan uppvisas vid inträffad skada. 

Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada 
minskas eller utebli enligt punkt 1.6. 

2.5 FÖRSÄKRINGSBELOPP 
Försäkringsbeloppet är vid 
a) tillfälligt lyft och tillfällig transport, 6 basbelopp per 

skada och 25 basbelopp för samtliga skador som inträf
fat under samma försäkringsår 

b) ren förmögenhetsskada vid miljöskada 500 000 kr per 
skada och 500 000 kr  för samtliga skador som inträffat 
under samma försäkringsår 

c) ekonomisk och ideell skada vid personuppgiftsskada 
500 000 kr per skada och 5 000 000 kr för samtliga 
skador som inträffat under samma försäkringsår 

d) annan skada, 10 miljoner kr per skada och 20 miljoner 
kr för samtliga skador som inträffat under samma för
säkringsår. 

Dessa belopp utgör högsta sammanlagda ersättning som If 
betalar i varje skada för skadestånd inklusive ränta samt 
utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljemanna-, 
röjnings- och räddningskostnader. Med utrednings- och 
förhandlingskostnader avses kostnad för arbete som utförs 
av annan än Ifs personal. 

2.5.1 UNDERFÖRSÄKRING 
Antal fordon enligt försäkringsbrevet ska minst vara det 
antal fordon och motorredskap, dock inte släp, som för
säkringstagaren äger eller leasar, annars föreligger under
försäkring. 

Vid underförsäkring betalar vi endast ersättning för så stor 
del som antal fordon och motorredskap enligt försäkrings
brevet, utgör av det sammanlagda antal som försäkringsta
garen har enligt ovan. 

12 VILLKOR RÖRELSEFÖRSÄKRING FÖRETAGSMOTOR 1 FEBRUARI 2015 



  

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

2.5.2 SJÄLVRISK 
Självrisken framgår av försäkringsbrevet och dras av från 
det beräknade ersättningsbeloppet.

 Endast en självrisk tillämpas för skador som uppkommit 
av samma orsak vid samma tillfälle och vid miljöskador 
som uppkommit av samma orsak. Den självrisk tillämpas 
som gällde då den första skadan inträffade, respektive vid 
miljöskada då den första skadan upptäcktes. 

2.6 ÅTGÄRDER VID SKADA OCH 
ERSÄTTNINGSREGLER 
2.6.1 SKADEANMÄLAN 
Se i de Allmänna bestämmelserna. 

Övriga åtgärder framgår av våra allmänna försäkrings
villkor K708 för kombinerad företagsförsäkring. Det gäl
ler bl.a. 
– försäkringstagarens utredningsplikt 
– förlikning 
– polisutredning och rättegång. 

2.6.2 SERIESKADA 
Ifs ersättningsskyldighet är begränsad till ett försäkrings
belopp 
a) för skador som orsakats av samma fel, defekt eller 

säkerhetsbrist hos en eller flera produkter, oavsett om 
skadorna inträffar under ett eller flera försäkringsår 

b) för flera skador som har uppkommit av samma orsak 
och som inträffat vid samma tillfälle. 

Det försäkringsbelopp som gällde vid den tidpunkt då för
sta skadan inträffade tillämpas. 

2.6.3 MILJÖSKADA 
Ifs ersättningsskyldighet är begränsad till ett försäkrings
belopp vid miljöskador som uppkommit av samma orsak. 
Det försäkringsbelopp som gällde vid den tidpunkt då 
första skadan upptäcktes tillämpas. Endast kostnad som är 
hänförlig till den del av skadan som upptäcks under för
säkringstiden omfattas av försäkringen. 

2.7 ÖVRIGT 
I övrigt gäller Ifs Allmänna försäkringsvillkor K708 för 
kombinerad företagsförsäkring i vissa delar. 

Det innebär att det i de villkoren finns ytterligare bestäm
melser om 
– vad försäkringen inte gäller för 
– åtgärder vid skada 
– skadeersättningsregler. 

Övriga bestämmelser i K708 gäller inte. 

3. RÄTTSSKYDD – FÖRETAGET 
För försäkringen gäller våra särskilda villkor för rätts
skyddsförsäkring K706 för företag med följande ändringar. 

Försäkringen gäller endast vid tvist (inte brottmål) med 
motpart som har säte eller hemvist inom EES-området 
(EU, EFTA och Schweiz). 

3.1 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR 
skada som har samband med annan verksamhet än åke
riverksamhet med fordon och entreprenadverksamhet 
med motorredskap. Försäkringen gäller dock om försäk
ringstagaren kan visa att denne endast vid enstaka tillfälle 
sysslar med annan verksamhet än den försäkringen avser 
enligt ovan. 

3.2 FÖRSÄKRINGSBELOPP 
3.2.1 TVIST 
Ersättningen är vid varje tvist begränsad till 200 000 kr. 
Ersättningen för samtliga tvister som uppkommit under ett 
försäkringsår, begränsas till 2 000 000 kr. Flera tvister som 
grundar sig på väsentligen samma händelser eller omstän
digheter räknas också som en tvist. Det anses som en tvist 
om flera försäkrade står på samma sida. 

3.2.2 SKATTEMÅL 
Ersättningen är vid varje skattemål begränsad till 
200 000 kr. Beloppet är också den högsta ersättningen 
som kan utgå för flera skattemål och som gäller händelser 
eller omständigheter som inträffat under samma försäk
ringsår. Det anses som ett skattemål om flera försäkrade 
står på samma sida. 

3.3 SJÄLVRISK 
Självrisken framgår av försäkringsbrevet och dras av från 
det beräknade ersättningsbeloppet. 

3.4 SKADEANMÄLAN 
Se i de Allmänna bestämmelserna. 

4. EGENDOM 
4.1 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
a) försäkringstagaren
 
b) skada som inträffar under försäkringstiden.
 

4.2 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringsställe i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

Försäkringsställe är det kontor, annan byggnad och områ
de utifrån vilken företagets verksamhet huvudsakligen 
bedrivs. 

4.2.1 ALLRISK 
– Försäkringsställe, 
– arbetsområde och 
– på annan plats under temporär uppställning eller förva

ring samt under transport till eller från arbetsområde. 

Arbetsområde är den eller de platser till vilken egendom 
och material ska levereras eller där arbeten ska utföras av 
den försäkrade för utförande av entreprenad. 

4.3 FÖRSÄKRAD EGENDOM 
Försäkringen gäller för det lagliga intresse som består i 
att värdet av försäkrad egendom inte minskar eller går 
förlorat. 

Försäkringen gäller för sådan egendom som försäkrings
tagaren äger hyrt eller lånat och som används huvudsakli
gen i den försäkrade verksamheten. 

När det gäller hyrd eller lånad egendom omfattas den 
bara av försäkringen om försäkringstagaren är ersätt
ningsskyldig för den eller om denne i skriftligt avtal åtagit 
sig att försäkra den. 

4.3.1 ALLRISK 
Försäkringen omfattar endast lös egendom. 

4.3.2 UNDANTAG 
Försäkringen omfattar inte manskaps- och redskapsvagn 
eller dess utrustning. 
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4.4 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER 
a) brand 
b) naturskada 
c) inbrott 
d) rån och överfall 
e) vatten 
f) transport 
g) glas och skylt 
h)skadegörelse och stöld 
i) annan skadehändelse 

såsom dessa försäkringsformer specificeras i våra 
allmänna försäkringsvillkor K708 för kombinerad före
tagsförsäkring. 

4.4.1 ALLRISK 
Plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av lös 
egendom. 

4.4.2 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR 
a) skada som har samband med annan verksamhet än 

åkeriverksamhet med fordon och entreprenadverk
samhet med motorredskap. Försäkringen gäller dock 
om försäkringstagaren kan visa att denne endast vid 
enstaka tillfälle sysslar med annan verksamhet än den 
försäkringen avser enligt ovan 

b) transportskada om försäkringstagaren bedriver yrkes
mässig transportverksamhet. 

4.4.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Den som har att följa säkerhetsföreskrifterna måste 
ha kunskap om hur föreskriven utrustning används. 
Föreskriven utrustning ska kontrolleras etc enligt fabri
kantens anvisningar, så att man kan förutsätta att den 
fungerar. 

Om föreskrifterna nedan inte följs kan ersättningen vid 
skada minskas eller utebli enligt punkt 1.6. 

4.4.3.1 LÖS EGENDOM 
ska förvaras på försäkringsställe i godkänd låst lokal, i för
säkringstagarens eller i dennes arbetstagares bostad eller 
på annat minst lika säkert sätt, om den inte förvaras på 
arbetsområde eller annan plats enligt punkt 4.2. 

Lös egendom som inte förvaras på försäkringsställe ska, 
om den inte hålls under uppsikt, förvaras i låst utrymme, 
t.ex. byggnad, container, arbetsbod, manskapsvagn, red
skapsvagn eller i täckt och låst fordon. Med fordon avses 
bil och släpfordon. Med täckt fordon avses fordon med 
överbyggnad av trä, plåt eller annat hårt material och 
låsbara dörrar. Öppningsbara fönster ska vara stängda 
och reglade. Släpfordon som inte hålls under uppsikt ska, 
både när det är kopplat till dragfordon eller har parkerats 
fristående, dessutom vara låst med ett godkänt drag
skolås (se Svenska Stöldskyddsföreningens publikation 
Säkerhetsguiden). Nyckel till dörr, fordon eller dragskolås 
får inte förvaras i eller i anslutning till låset. Om egendo
mens vikt eller volym innebär att den inte kan förvaras i 
låst utrymme, ska förvaring ske på annat tillfredsställande 
sätt. 

Dator ska dessutom, om den inte förvaras i försäkrings
tagarens eller i dennes arbetstagares bostad, vara låst 
med ett godkänt datorlås monterat enligt tillverkarens 
anvisningar. För in- och utenheter gäller dock inget krav 
på låsning. Nyckel till datorlås får inte förvaras på samma 
försäkringsställe som låset. Med dator avses här apparat 
för databehandling, som enligt i förhand fastställt pro

gram kan utföra omfattande beräkningar, med tillhörande 
in- och utenheter, t.ex. bildskärm, tangentbord, pekdon, 
skrivare, cd-läsare, scanner, modem, datavideoprojektor 
(pc-kanon). Som dator räknas inte digitala telefonväxlar, 
digitala intercomanläggningar, fotosättnings- och bildbe
handlingsutrustningar samt dator för styr- och reglerän
damål. 

4.4.3.2 BOSTAD 
För försäkringstagarens eller dennes arbetstagares bostad 
gäller följande. 

a) Alla ytterdörrar ska vara låsta. 
b) Fönster ska vara stängda och reglade inifrån om inte 

någon är hemma och har tillsyn över bostaden. 
c) Nyckel får inte förvaras eller vara försedd med uppgift 

så att obehörig kan avgöra vart nyckeln går. 
d)Finns det anledning att misstänka att någon obehö

rigen innehar nyckel till bostaden måste berörda lås 
omedelbart bytas. 

4.4.3.3 GODKÄND LÅST LOKAL – SKYDDSKLASS 1 
Om verksamheten inte bedrivs i försäkringstagarens 
bostad gäller följande. 

a) Försäkringslokalens omslutningsyta (vägg, golv, tak, 
dörr och fönster) ska, såväl vad avser det byggnadstek
niska utförandet som lås och reglingsanordningar, i sin 
helhet ge ett efter förhållandena godtagbart skydd mot 
inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods. Med 
försäkringslokal avses sammanhängande utrymmen i 
en byggnad som den försäkrade använder för sin verk
samhet. Med försäkringslokal avses även stålcontainer. 

b) Dörr, port och lucka i omslutningsyta ska vara låst med 
en godkänd låsenhet. 

c) Skjutdörr ska vara låst med en godkänd låsenhet med 
hakande funktion. 

d)Parskjutdörr ska vara låst med en godkänd låsenhet 
med hakande funktion i framkanten, och en godkänd 
låsenhet, utan krav på godkänt slutbleck, med hakande 
funktion i varje bakkant. 

e) För pardörr gäller att den inaktiva dörrhalvan ska vara 
– reglad upp- och nedtill med godkända kantreglar, 

eller 
– invändigt låst med godkänt spanjoletthandtag, eller 
– invändigt försedd med stålbom i fyrkantsrör, 

dimension 40 x 40 x 3mm, över hela pardörren 
och låst med ett godkänt hänglås i hänglåsklass 3. 

f) Lås i dörr ska, på båda sidor om låset, vara förstärkt 
med ett godkänt dörrförstärkningsbehör i låsklass 3 i 
SS 3.5.2.2. Utåtgående dörr ska ha en godkänd bak
kantssäkring. För port och lucka godtas samma eller 
likvärdigt utförande som för dörr. 

g) Dörr till container ska vara låst med en godkänd lås
bom i hänglåsklass 4. 

h) Nödutgång ska vara låst med en godkänd låsenhet 
inkl. elektrisk upplåsningskontroll kopplad till en för 
verksamheten väsentlig funktion. 

i) Öppningsbart fönster i omslutningsyta ska vara stängt 
och invändigt reglat. 

j) Brandventilator ska vara stängd och reglad med endast 
från insidan åtkomlig mekanisk reglingsanordning eller 
försedd med godkänt galler i klass 3, enligt Svenska 
Stöldskyddsföreningens ”Norm för galler”. 

k) Annan öppning i omslutningsyta som är större än 150 
x 300 mm ska vara försedd med godkänt galler i klass 
3, enligt Svenska Stöldskyddsföreningens ”Norm för 
galler”. 
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4.4.3.4 GODKÄNDA LÅS M.M. 
a) Godkänd låsenhet består av 

– godkänt lås, godkänt slutbleck och godkänt dörrför
stärkningsbehör, eller 

– godkänt hänglås med godkänt beslag. 
b) Godkänt lås ska uppfylla låsklass 3 i SS 3522. Det 

innebär bl.a. att låset 
– från båda sidor om dörren endast ska kunna öppnas 

och låsas med för låset avsedd nyckel 
– ska vara utfört så att inga delar som påverkar låsets 

inbrottsskydd kan demonteras från låsets utsida. 
Sådana delar ska inte heller kunna demonteras från 
dörrens insida annat än med specialverktyg. 

c) Godkänt slutbleck ska uppfylla låsklass 3 i SS 3522. 
d) Godkänt dörrförstärkningsbehör ska uppfylla låsklass 3 

i SS 3522. 
e) Godkänt hänglås för dörr, port eller lucka 

– Vid utvändig montering ska både hänglås och beslag 
uppfylla hänglåsklass 4. 

– Vid invändig montering ska hänglåset uppfylla 
hänglåsklass 3. 

Övriga nämna lås och andra produkter är godkända om 
de finns angivna i Svenska Stöldskyddsföreningens publi
kation Säkerhetsguiden. 

Exempel på omslutningsyta som inte ger ett godtagbart 
skydd mot inbrott är 
– byggnads yttervägg av plåt och träpanel utan innerbe

klädnad eller yttervägg av plast 
– innervägg av gips. Om sådan vägg vetter mot annan 

hyresgästs lokal och består av sammanlagt fyra lager 
gips anses dock väggen ge ett godtagbart skydd mot 
inbrott 

– dörr som endast är avsedd att användas för inomhus
bruk. 

4.4.3.5 NYCKELHANTERING 
Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel kvarläm
nats i låset. Nyckel till försäkringslokal ska, om den för
varas på försäkringsställe, förvaras i låst skåp eller låda. 
Skåp eller låda anses inte låst om nyckel kvarlämnats i 
eller i anslutning till låset. Nyckel till försäkringslokal får 
inte vara märkt så att den kan identifieras. Lås till försäk
ringslokal ska omedelbart bytas eller ändras om det finns 
anledning att misstänka att någon obehörig kommit över 
nyckel eller låskombination. 

4.4.3.6 BRANDSKYDD 
Brandsläckningsredskap och brandlarm ska finnas i den 
utsträckning som anges av kommunens räddningschef 
eller If. 

4.5 FARMARTANK 
Vid stöld av farmartank lämnar vi ersättning även om 
stölden inte skett genom inbrott. Farmartank omfattas av 
försäkringen även utanför försäkringsstället, när den bru
kas i verksamheten. 

4.5.1 UNDANTAG 
Försäkringen gäller dock inte för stöld av drivmedlet i 
tanken, om inte hela tanken stulits. 

4.6 FÖRSÄKRINGSBELOPP 
Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet, med de 
begränsningar som framgår nedan. 

a) För Allrisk är ersättningsbeloppet högst 2 basbelopp*. 

b) Vid skadegörelse utan samband med inbrott, på hyrd 
lokal är ersättningsbeloppet högst 1 basbelopp. 

c) Vid transportskada är ersättningsbeloppet högst 1 bas
belopp. 

d) Vid annan skada, såsom denna försäkringsform spe
cificeras i våra allmänna försäkringsvillkor K708 för 
kombinerad företagsförsäkring, är ersättningsbeloppet 
högst 10 basbelopp. 

Om försäkringsbeloppet enligt försäkringsbrevet är lägre 
än ovan nämnda belopp är det i försäkringsbrevet angivna 
alltid högsta ersättningsbelopp. 

Skadekostnader ersätts intill försäkringsbeloppet, se dock 
nedan. 

*Den del av värdet för lös egendom på annan plats som 
överstiger vad som kan ersättas genom rörelse-egendoms
försäkringen, kan omfattas av försäkring för manskaps- 
och redskapsvagn. 

4.6.1 UNDERFÖRSÄKRING 
Försäkringsbeloppet ska minst motsvara dagsvärdet för 
den försäkrade egendomen, annars föreligger underför
säkring och ersättningen vid skada kan sättas ned. 

Värdet av manskaps- och redskapsvagn ska aldrig räknas 
med i försäkringsbeloppet för rörelse-egendomsförsäk
ringen. Om försäkringstagaren har försäkring hos oss för 
manskaps- och redskapsvagn samt annan lös egendom 
på arbetsområde ska inte heller värdet av den andra lösa 
utrustningen räknas med. 

Vid underförsäkring betalar vi endast ersättning för så 
stor del av skade-, räddnings- och röjningskostnader som 
försäkringsbeloppet enligt försäkringsbrevet utgör av det 
sammanlagda värdet för det försäkrade. 

4.6.2 SJÄLVRISK 
Självrisken framgår av försäkringsbrevet. 

4.6.2.1 ALLRISK 
Vid ersättning enligt allrisk är självrisken dock 30 % av 
basbeloppet, dock inte för farmartank. Självrisken dras av 
från det beräknade ersättningsbeloppet. 

4.6.2.2 FARMARTANK 
Om farmartank har stöldskyddsutrustning och den 
stjäls, kan försäkringen gälla med lägre självrisk. 
Stöldskyddsutrustningen ska vara av nedan nämnda slag, 
godkänd av oss, korrekt använd och satt i funktion vid 
skadetillfället. Självrisken sänks i så fall med 10 % av bas
beloppet. Är självrisken lägre sänks den till noll kr. 

Självrisken sänks dock inte om vi för försäkringen har 
föreskrivit stöldskyddsutrustningen i fråga. 

Med stöldskyddsutrustning avser vi här lås-, förankrings-
och elektronisk spårningsutrustning för farmartanken. 

Vi godkänner spårningsutrustning med GPS- och 
VHF-system och kätting samt lås i lägst klass 3 enligt 
Stöldskyddsföreningens normer. Dessutom godkän
ner vi lås- och förankringsutrustning av vissa märken 
och modeller. Se www.if.se – Företag – Råd & Tips – 
Skadeförebyggande – Fordon - Stöld. 

4.7 ÖVRIGT 
I övrigt gäller Ifs Allmänna försäkringsvillkor K708 för 
kombinerad företagsförsäkring i vissa delar. 
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Det innebär att det i de villkoren finns ytterligare bestäm
melser om 
a) vad som är försäkrat respektive inte försäkrat, 
b) vad försäkringen gäller och inte gäller för beträffande 

de försäkrade skadehändelserna, dock inte bestämmel
serna där om självrisk, samt 

c) skadevärderings- och ersättningsregler. 

Även om ett ersättningsbelopp som anges i K708 i avsnit
ten ovan är högre än försäkringsbeloppet för rörelseför
säkringen enligt punkt 4.6, så grundas ersättningen alltid 
på försäkringsbeloppet i rörelseförsäkringen. 

Övriga bestämmelser i K708 gäller inte. 

5. OLJESKADA 
5.1 VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Försäkringen gäller för skada som uppstår genom oberäk
nad utströmning av olja från cistern som försäkringsta
garen äger eller uteslutande använder och som drabbar 
egendom i Sverige tillhörig den försäkrade. Som egendom 
räknas även mark, vattentäkt, sjö eller annat vattenom
råde. 

Med cistern avses behållare ovan mark som rymmer mel
lan 500 liter och 10 000 liter, som inte är ansluten till 
någon anordning samt sådan behållare på lastbil, släp och 
motorredskap. 

5.2 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR 
a) skada på cistern eller rörsystem 
b) utrunnen olja 
c) skada som är ersättningsbar genom brand-, vatten- 

eller cisternförsäkring 
d) skada till följd av normalt och beräkneligt spill. 

Försäkringen gäller inte heller för skada som har sam
band med annan verksamhet än åkeriverksamhet med 
fordon och entreprenadverksamhet med motorredskap. 
Försäkringen gäller dock om försäkringstagaren kan visa 
att denne endast vid enstaka tillfälle sysslar med annan 
verksamhet än den försäkringen avser enligt ovan. 

Att skada är ersättningsbar innebär att händelsen ska 
omfattas av villkoren för angiven försäkringsform. Om 
ersättningen för skadehändelsen ska sättas ned, t.ex. 
pga brott mot säkerhetsföreskrifterna, gäller det i samma 
utsträckning för ersättningen genom detta åtagande. 

5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Lag och myndighets föreskrift i avsikt att förebygga eller 
begränsa skada ska följas. 

Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada 
minskas eller utebli enligt punkt 16. 

5.4 FÖRSÄKRINGSBELOPP – FÖRSTA RISK 
Ersättningsbeloppet är högst 6 basbelopp per skada. 

Skadekostnaden ersätts intill försäkringsbeloppet, även 
om den försäkrade egendomens värde överstiger försäk
ringsbeloppet. 

5.4.1 UNDERFÖRSÄKRING 
Antal cisterner enligt försäkringsbrevet ska minst vara 
det antal som försäkringstagaren äger eller uteslutande 
använder. Annars föreligger underförsäkring och ersätt
ningen vid skada kan sättas ned. 

Vid underförsäkring betalar vi endast ersättning för så stor 

del av skade-, räddnings- och röjningskostnader som antal 
cisterner enligt försäkringsbrevet utgör av det antal som 
försäkringstagaren hade enligt ovan. 

5.4.2 SJÄLVRISK 
Självrisken framgår av försäkringsbrevet och dras av från 
det beräknade ersättningsbeloppet. 

6. MANSKAPS- OCH REDSKAPSVAGN 
6.1 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
a) manskaps- och redskapsvagn som försäkringstagaren 

äger, hyrt eller lånat och som används huvudsakligen i 
den försäkrade verksamheten, 

b) utrustning i eller på vagnen om den hör till vagnen och 
kan anses normal för en vagn av samma slag och fabri
kat som den försäkrade och 

c) annan lös egendom som används huvudsakligen i den 
försäkrade verksamheten. 

6.2 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller på försäkringsställe enligt egendoms
försäkring och arbetsområde i Sverige, Danmark, Finland 
och Norge. 

Arbetsområde är den eller de platser till vilken egendom 
och material ska levereras eller där arbeten ska utföras av 
den försäkrade för utförande av entreprenad. 

6.3 FÖRSÄKRINGEN GÄLLER INTE FÖR 
skada som har samband med annan verksamhet än åke
riverksamhet med fordon och entreprenadverksamhet 
med motorredskap. Försäkringen gäller dock om försäk
ringstagaren kan visa att denne endast vid enstaka tillfälle 
sysslar med annan verksamhet än den försäkringen avser 
enligt ovan. 

6.4 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER 
– brand 
– inbrott, och 
– skadegörelse 
såsom dessa försäkringsformer specificerats i Ifs Allmänna 
försäkringsvillkor K708 för kombinerad företagsförsäkring. 

Försäkringen gäller dessutom för skada som uppstått i 
samband med trafikolycka eller under transport på annat 
transportmedel. Vid stöld av vagnen lämnas ersättning 
även om stölden inte skett genom inbrott. 

6.5 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Om föreskrifterna nedan inte följs kan ersättningen vid 
skada minskas eller utebli enligt punkt 1.6. 

6.5.1 MANSKAPS OCH REDSKAPSVAGN 
a) Vägg, golv, tak, dörr och fönsterenhet m.m. ska, när det 

gäller det byggnadstekniska utförandet, lås och regle
ringsanordningar, i sin helhet ge ett efter förhållandena 
godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet 
av gods. För golv och tak godtas utförande som ger 
samma skydd mot inbrott som vägg ger. 

b) Dörr och lucka (dörrblad och övriga delar) ska ge 
godtagbart skydd mot inbrott. Dörr ska antingen vara 
låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet med 
instickslås och slutbleck eller vara försedd med stålbom 
minst 10 x 60 mm som räcker över hela dörren och 
som är fäst med beslag i dörrkarmarna med genom
gående bultar. Stålbommen ska vara låst med godkänt 
hänglås i lägst hänglåsklass 4. 

c) Utåtgående dörr ska ha bakkantsäkring. För lucka god
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tas samma eller likvärdigt utförande som för dörr. Dörr 
och lucka anses inte låst om nyckel kvarlämnats i låset. 

d) Fönster ska vara försedda med stålgaller eller lucka. 
Stålgaller ska vara utfört så att största öppning är 150 
x 300 mm. 

Exempel på godtagbar väggkonstruktion är värmeisolerad 
vägg med dubbla hårda ytskikt. 

Med godkänd låsenhet avses godkänt sticklås och godkänt 
slutbleck eller godkänt hänglås med beslag. Med insticks
lås förstås lås som är monterat i urtag i dörrkanten och 
utgörs av tillhållarlås med minst sju tillhållare eller 
cylinderlås med dubbelcylinder. 

Exempel på bakkantsäkring är bakkantsbeslag, stiftning 
eller tappbärande gångjärn. 

6.5.2 FÖRVARING AV ANNAN LÖS EGENDOM 
ska förvaras på försäkringsställe enligt egendomsförsäk
ring i godkänd låst lokal, i försäkringstagarens eller i den
nes arbetstagares bostad eller på annat minst lika säkert 
sätt, om den inte förvaras på arbetsområdet. 

a) Lös egendom som förvaras på arbetsområde ska, om 
den inte hålls under uppsikt, förvaras i låst utrymme, 
t.ex. byggnad, container, arbetsbod eller i täckt och låst 
fordon. Med fordon avses bil och släpfordon. Med täckt 
fordon avses fordon med överbyggnad av trä, plåt eller 
annat hårt material och låsbara dörrar. Öppningsbara 
fönster ska vara stängda och reglade. Släpfordon som 
inte hålls under uppsikt ska, både när det är kopplat 
till dragfordon eller har parkerats fristående, dess
utom vara låst med ett godkänt dragskolås (se Svenska 
Stöldskyddsföreningens publikation Säkerhetsguiden). 
Nyckel till dörr, fordon eller dragskolås får inte förvaras 
i eller i anslutning till låset. Om egendomens vikt eller 
volym innebär att den inte kan förvaras i låst utrymme, 
ska förvaring ske på annat tillfredsställande sätt. 

b) Säkerhetsföreskrifterna för försäkringstagarens eller i 
dennes arbetstagares bostad anges i punkt 4.4.3.2. 

c) Säkerhetsföreskrifter för godkänd låst lokal anges i 
punkt 4.4.3.3. 

6.6 FÖRSÄKRINGSBELOPP 
Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet. Högsta 
ersättningsbelopp för vagn, utrustning och annan lös 
egendom är dess dagsvärde, dock högst det i försäkrings
brevet angivna försäkringsbeloppet. 

Skadekostnaden ersätts inill försäkringsbeloppet, se dock 
nedan. 

6.6.1 UNDERFÖRSÄKRING 
Försäkringsbeloppet ska minst motsvara dagsvärdet för 
vagn, utrustning och annan lös egendom, annars förelig
ger underförsäkring och ersättningen vid skada kan sättas 
ned. 

Om försäkringstagaren har åkar- eller rörelse-egendoms
försäkring hos oss ska värde av annan lös egendom på 
arbetsområde, om det gäller egendom som försäkras 
genom den försäkringen, inte räknas med i försäkringsbe
loppet för manskaps- och redskapsvagnförsäkringen. 

Vid underförsäkring betalar vi endast ersättning för så 
stor del av skade-, räddnings- och röjningskostnader som 
försäkringsbeloppet enligt försäkringsbrevet utgör av det 
sammanlagda värdet för det försäkrade. 

Annan lös egendom på arbetsområde kan omfattas med 
1 till 2 basbelopp av åkar- respektive rörelseegendomsför
säkring. 

6.6.2 SJÄLVRISK 
Självrisken framgår av försäkringsbrevet. Om skada till 
någon del avser annan lös egendom på arbetsområde 
enligt punkt 6.1:c), är dock självrisken förhöjd till 30 % av 
basbeloppet. Självrisken dras av från det beräknade ersätt
ningsbeloppet. 

6.7 ÖVRIGT 
I övrigt gäller Ifs Allmänna försäkringsvillkor K708 för 
kombinerad företagsförsäkring i vissa delar. 

Det innebär att det i de villkoren finns ytterligare bestäm
melser om 
a) vad försäkringen gäller och inte gäller för beträffande 

försäkringsformerna brand, inbrott, skadegörelse och 
stöld, dock inte bestämmelserna där om självrisk, samt 

b) skadevärderings- och ersättningsregler. 

Även om ett ersättningsbelopp som anges i K708 i avsnit
ten ovan är högre än försäkringsbeloppet för rörelseför
säkringen enligt punkt 6.6, så grundas ersättningen alltid 
på försäkringsbeloppet. 

Övriga bestämmelser i K708 gäller inte. 

7. AVBROTT 
7.1 VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och avser 
endast dennes intresse. 

Försäkringen gäller vid avbrott till följd av ersättningsbar 
skada enligt villkoren för egendoms- samt manskaps- och 
redskapsvagnsförsäkringen, som inträffat under avbrotts
försäkringens försäkringstid. 

Att skada är ersättningsbar innebär att händelsen ska 
omfattas av villkoren för angiven försäkringsform. Om 
ersättningen för skadehändelsen ska sättas ned, t.ex. 
pga brott mot säkerhetsföreskrifterna, gäller det i samma 
utsträckning för ersättningen genom detta åtagande. 

7.1.1 DESSUTOM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN VID 
a) egendomsskada på varor eller kunders egendom som 

är ersättningsbar enligt ovan, dock inte transportskada, 
även om sådan egendom inte omfattas av egendomsför
säkringen enligt punkt 4. 

b) oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller 
värme till den försäkrade verksamheten 

c) sådan egendomsskada inom norden som inträffar hos 
den försäkrades leverantör eller köpare som skulle ha 
varit ersättningsbar på försäkringsställe enligt punkt 
4.4:a)–e). Ersättningen förutsätter att leveransavtalet är 
skriftligt och gällande vid skadetillfället 

d)att tillträde till den försäkrade verksamheten hindras 
genom avspärrning som beordras av Räddningstjänst 
eller Polismyndighet under förutsättning att avspärr
ningen uppkommit genom en händelse som inte i för
väg är planlagd. 

7.2 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
a) på försäkringsställe enligt egendomsförsäkringen och i 

dess omedelbara närhet 
b) på arbetsområde i Sverige, Danmark, Finland och 

Norge 
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c) hos leverantör eller kund i Sverige, Danmark, Finland 
och Norge. 

7.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Dessa gäller enligt vad som framkommer av egendoms-
respektive manskapsvagnsvillkoren för den skadehändelse 
som gjort att avbrottsförsäkringen åberopas. 

Om föreskrifterna inte följs kan även avbrottsersättningen 
vid skada minskas eller utebli enligt punkt 1.6. 

7.4 FÖRSÄKRINGSBELOPP 
Försäkringen ersätter högst 10 basbelopp när det gäller 
avbrott till följd av skadehändelse. 
a) till följd av naturskada, såsom denna försäkringsform 

specificeras i våra allmänna försäkrinngsvillkor K708 
för kombinerad företagsförsäkring 

b) till följd av annan skada, såsom denna försäkringsform 
specificeras i våra allmänna försäkringsvillkor K708 för 
kombinerad företagsförsäkring 

c) på försäkringsställets omedelbara närhet 
d)avspärrning till följd av ersättningsbar skada, beordrad 

av myndighet 
e) hos leverantör eller kund. 

I övrigt gäller försäkringen utan beloppsbegränsning. 

7.4.1 UNDERFÖRSÄKRING 
Försäkringsbeloppet i egendomsförsäkringen ska minst 
motsvara dagsvärdet för det försäkrade, annars föreligger 
underförsäkring även i avbrottsförsäkringen och avbrotts
ersättningen vid skada kan sättas ned enligt punkt 4.6.1. 

7.5 ERSÄTTNING 
Försäkringen ersätter bortfall av försäkringsmässigt 
täckningsbidrag under ansvarstiden. Ansvarstiden är 12 
månader från det att egendomsskadan inträffade. Skada 
regleras efter ansvarstidens slut, eller tidigare om par
terna kommer överens om det. 

7.5.1 FÖRSÄKRINGSMÄSSIGT TÄCKNINGSBIDRAG 
Rörliga intäkter minskat med rörliga kostnader, såsom 
dessa specificeras i våra allmänna försäkringsvillkor K708 
för kombinerad företagsförsäkring. Försäkringen ersätter 
dessutom förseningsvite om det är avtalat enligt allmänna 
leveransbestämmelser som utfärdats av branschorganisa
tion inom den försäkrades verksamhetsområde. 

7.5.2 VÄRDERINGSREGLER 
Skada värderas till skillnaden mellan beräknat täck
ningsbidrag om skadan inte hänt och faktiskt uppnått 
täckningsbidrag för skälig avbrottstid, under ansvarstiden. 
Om det finns skäl kan den beräknade ersättningen dock 
minskas. 

7.5.3 ERSÄTTNING BETALAS INTE FÖR 
FÖRLUST SOM 
a) beror på förlängd avbrottstid på grund av den försäk

rades ekonomiska förhållanden, t.ex. bristande försäk
ringsskydd eller kapitalbrist 

b) orsakas av att en del av ansvarstiden utnyttjas för för
bättring, utvidgning eller annan förändring av den ska
dade egendomen utöver dess återställande till samma 
skick som före skadan. Detta gäller även sådan föränd
ring som är en följd av myndighets beslut. 

7.5.4 SJÄLVRISK – KARENSTID 
Försäkringen ersätter inte de första 48 timmarna vid ska
dehändelse 
a) genom plötsligt och oförutsett elfenomen på elektrisk 

utrustning 
b) på elektrisk utrustning till följd av åskslag 
c) till följd av trafik med motordrivet fordon 
d)annan skada såsom denna försäkringsform specificeras 

i våra allmänna försäkringsvillkor K708 för kombinerad 
företagsförsäkring. 

Vid annan skadehändelse ersätter försäkringen inte de 
första 24 timmarna av avbrottet. 

7.6 ÖVRIGT 
I övrigt gäller Ifs Allmänna försäkringsvillkor K708 för 
kombinerad företagsförsäkring i vissa delar. 

Det innebär att det i de villkoren finns ytterligare bestäm
melser om 
a) vad som är försäkrat – försäkringstekniskt täckningsbi

drag 
b) särskilda ersättningsbegränsningar 
c) skadevärderings- och ersättningsregler. 

Övriga bestämmelser i K708 gäller inte. 
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OM VI INTE KOMMER ÖVERENS 
Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett 
samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella 
missförstånd kan på så sätt klaras upp. 

KUNDOMBUDSMAN 
Är du inte nöjd kan du inom sex månader från Ifs 

beslut vända dig till Ifs Kundombudsman som utan kost
nad prövar de flesta klagomål. Du behöver inte skriva 

någon anmälan utan kan ringa. Du kan också besöka 

Kundombudsmannen.
 

POSTADRESS: Ifs Kundombudsman, 

106 80 Stockholm.
 
TELEFON: 0771-43 00 00                    

FAX: 08-792 75 30                             

MAIL: kundombudsmannen@if.se    

BESÖKSADRESS: Barks väg 15, Solna.
 

KUNDPANEL 
Om du inte håller med Kundombudsmannen kan du i 
vissa fall gå vidare till vår Kundpanel, där ett antal vanliga 
kunder sitter med och bedömer hur skadeärendet bör 
avgöras. 

Du vänder dig till Kundpanelen genom att skriva till Ifs 
Kundpanel, 106 80 Stockholm. 

ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN 
ARN har en särskild avdelning för privatpersoners försäk
ringsfrågor. Vill man ha ett ärende prövat av ARN vänder 
man sig till ARN:s kansli: ARN 08-555 017 00, Box 174, 
101 23 Stockholm. Prövningen är kostnadsfri. Nämnden 
behandlar inte vållandefrågor och personskador som har 
samband med trafikolycka. 

KONSUMENTERNAS FÖRSÄKRINGSBYRÅ 
Privatpersoner kan också få upplysningar och vägledning i 
försäkringsfrågor av Konsumenternas försäkringsbyrå. 

TELEFON: 08-22 58 00, FAX: 08-24 88 91 
BESÖKSADRESS: Klara Norra Kyrkogata 33 
POSTADRESS: 111 22 Stockholm 
INTERNET: www.konsumenternasforsakringsbyra.se 

PERSONFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN 
Nämnden har till uppgift att på begäran av försäkrings
tagare avge rådgivande yttrande i tvister utom rättegång 
inom sjuk-, olycksfalls- och livförsäkring. Nämnden 
behandlar endast ärenden där stöd av rådgivande läkare 
i försäkringsmedicinska frågor är nödvändigt. Prövningen 
är kostnadsfri för dig. Du begär överprövning genom att 
kontakta nämnden. Det måste ske inom sex månader 
från vårt beslut. Telefon: 08-783 98 00, fax: 08-783 98 35, 
postadress: Klara Norra Kyrkogata 33, 111 22 Stockholm. 

FÖRSÄKRINGSFÖRBUNDETS NÄMND FÖR RÄTTS
SKYDDSFRÅGOR 
Du kan vända dig till denna nämnd när det gäller överkla
gande av beslut som gäller rättskyddsförsäkring. 

POSTADRESS: Box 24067, 104 50 STOCKHOLM 
TELEFON: 08-522 787 20 
HEMSIDA: www.forsakringsnamnder.se" 

DOMSTOL 
Som i alla andra tvister kan man också vända sig till dom
stol för att få sin sak prövad. Ta kontakt med närmaste 
tingsrätt för mer information. Rättsskyddsförsäkringen 
gäller – inom ramen för villkorsbestämmelserna – även 
i tvist med If. Observera att om tvisten rör värdering ska 
denna prövas enligt villkorets allmänna bestämmelser 
punkt 1.9.3.5. 
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VILLKOR FÖR OCH I SAMBAND MED 
FÖRETAGSMOTORFÖRSÄKRING 

Du finner dem på internet: www.if.se/villkorfordon 

ALLMÄNT 
– Allmänna försäkringsvillkor företagsmotor (If-8183). 

LASTBILS-, BUSS-, TAXI-, BUDBILS- OCH MASKINÄGARE 
– Entreprenöransvar (IF-8745). 
– Rörelseförsäkring (IF-7086). 
– Åkar- och rörelseförsäkring, kompletterande ansvars-, egendoms- och 

avbrottsvillkor (K708). 
– Åkar- och rörelseförsäkring, kompletterande rättsskyddsvillkor (K706). 

FORDONSHANDEL 
– Flytande försäkring, egna och kunders fordon (IF-8179). 

ÖVRIGT 
– Transporterad egendom, s k ”GVP-försäkring” (IF-30028). 
– Specialförsäkring Företagsmotor (IF-7170). 

IF BILJOUR – DYGNET RUNT 

FÖRETAGSFÖRSÄKRING 

BILBÄRGNING I SVERIGE 
0771-44 10 44 

SKADEÄRENDEN, DYGNET RUNT – IF ASSISTANS 
0771-815 818, eller anmäl skadan via internet www.if.se eller skicka mail till 
motorskador.foretag@if.se 

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN DAGTID 
se försäkringsbrevet. 
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