
 

   
  

 

Transporterad egendom motor
 
särskilda villkor företagsmotor 
1 maj 2008 

För försäkringen gäller också våra allmänna motorförsäkringsvillkor för företag (If-8183).
 
Skador ersätts alltid enligt gällande villkor och försäkringsbrev.
 

Försäkring för gods, verktyg och provkollektion i samband med motorförsäkring. 



   

   

 

Viktig information
 

Försäkringsvillkoret innehåller en mängd bestämmelser. Vi har valt ut några viktiga 
som du bör läsa snarast. Det är den fullständiga texten i försäkringsvillkoren tillsam
mans 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 gemensamma bestämmelser och våra allmänna motorförsäkringsvillkor för 
företag – allmänna bestämmelser – gäller för alla försäkringsformer i villkoret. 

Villkorspunkterna bildar sammanhängande avsnitt om de har samma inledande siff
ror. 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. 

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 
Skada på verktyg och provkollektion på arbetsområde omfattar endast skadehän
delserna stöld, inbrott, brand och vattenledningsskada. Alltså inte för trafikolycka, 
olyckshändelse eller skadegörelse (1.8). 

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. 

Säkerhetsföreskrifterna för transporterad egendom återfinns både under den gemen
samma delen och i villkoren för respektive försäkringsform (1.5, 2.5, 3.5 och 4.5). 

Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minskas eller helt utebli, efter 
vilken betydelse det haft för skadans uppkomst och omfattning (If-8183 punkt 1.6). 
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  var försäkringen gäller 
Giltighetsområdet är med vissa undantag de länder som är anslutna till det s.k. gröna 
kort-området och vid transporter mellan dessa länder (If-8183 punkt 1.2). Vilka dessa 
är framgår av ett särskilt försäkringsbrev med s.k. grönt kort, som utfärdas på begäran. 
Du kan också läsa vilka de är på vår hemsida www.if.se. 

ersättning 
Tänk på att valt försäkringsbelopp minst ska omfatta marknadsvärdet av det försäk
rade, annars kan ersättningen minskas vid skada (1.6.1). 

Har flera av era fordon omfattning för Transporterad egendom räknas det samman
lagda försäkringsbeloppet för samma slags försäkrad egendom (gods, verktyg eller 
provkollektion). Det spelar ingen roll om hela försäkringsbeloppet anges på ett for-
dons försäkring eller om det delas upp på flera. 

Ersättningen vid skada kan aldrig bli högre än marknadsvärdet för det skadade eller 
förlorade omedelbart före skadan. Vid återköp av t.ex. förlorad utrustning ersätter vi 
därför normalt inte hela återköpskostnaden. Värdeminskning p.g.a. skada och repara
tion ersätts inte. If bestämmer om skada ska repareras eller kontantersättas (1.7). 

självrisk 
Den självrisk som gäller vid de flesta skador för försäkringsformen står i försäkrings
brevet. I några fall kan dock annan självrisk gälla, både högre och lägre, detta anges i 
så fall i villkoret för försäkringsformen (1.7.4). 
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1. Gemensamma villkor för gods, 

verktyg och provkollektion 

Dessa bestämmelser gäller för alla försäkringsformer i 
villkoret. 

För försäkringen gäller också våra allmänna motor
försäkringsvillkor för företag (If-8183) i de delar där 
hänvisning till dessa anges i detta villkor. 

Det framgår av försäkringsbrevet vilken försäkrings
form som ingår. 

Numreringen i detta villkor följer inte den i våra all
männa motorförsäkringsvillkor för företag. 

1.1 allmänna bestämmelser 
För försäkringen gäller de allmänna bestämmelser som 
återfinns i avsnitt 1 i våra allmänna motorförsäkringsvill
kor för företag. Där finns det regler om 
– Uppgifter till grund för försäkringen 
– Försäkringen gäller inte för 
– Räddningsplikt 
– Framkallande av försäkringsfall 
– Brott mot säkerhetsföreskrift 
– Om nedsättning av försäkringsersättningen 
– Reglering av skada 
– Självrisk. 

1.2 vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren. 

1.3 var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller i Sverige, Danmark, Finland, Norge 
och flera andra länder. Vilka dessa är framgår av ett sär
skilt försäkringsbrev med s.k. grönt kort, som utfärdas 
på begäran. 

Försäkringen gäller också under transport mellan dessa 
länder. 

1.4 vad försäkringen inte gäller för 
Skada på eller förlust av gods som direkt eller indirekt 

orsakats av eller kan hänföras till:
 
a) Normal skamfilning eller förslitning.
 
b) Skada, förlust eller kostnad på grund av försening.
 
c) Skadeståndsskyldighet mot tredje man.
 
d) Tids-, ränte- eller konjukturförlust, förlust av mark

nad eller annan indirekt förlust. 

Se också ytterligare bestämmelser om vad försäkringen 
inte gäller för i villkoren för respektive försäkringsform. 

1.5 säkerhetsföreskrifter 
Vid transport och förvaring av det försäkrade föremålet 
i fordon gäller följande. 
a) Under transport ska föremålet vara inlåst i fordonets 

lastutrymme. Går lastutrymmet inte att låsa ska före
målet förvaras i fordonets kupé om det är möjligt. I 
sista hand ska föremål i lastutrymmet vara övertäckt 
t.ex. med presenning, och presenningen ska vara 
fastsatt i fordonet. 

b) Då fordonet lämnas ska nyckel alltid tas bort ur 
fordonet. Nyckel får inte förvaras i fordonet eller i 
omedelbar anslutning till detta. 

c) Under kortare uppehåll, t.ex. vid lastning och loss
ning, ska fordonet hållas under uppsikt. 

d) Vid övrig parkering ska fordonets lastutrymme vara 
täckt med överbyggnad av trä, plåt eller annat hårt 
material och låst. 

Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada 
minskas eller utebli enligt punkt 1.6 i våra allmänna 
motorförsäkringsvillkor för företag. 

Se också ytterligare säkerhetsföreskrifter i villkoren för 
respektive försäkringsform. 

1.6 försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet. 

Har försäkringstagaren fler fordon försäkrade med 
omfattning Transporterad egendom och samma slag 
av egendom (Gods-, verktyg eller Provkollektion), 
så utgör summan av försäkringsbeloppen för dessa 
det sammanlagda försäkringsbeloppet för denna slags 
egendom. 

Skadekostnader ersätts intill det sammanlagda försäk
ringsbeloppet, se dock nedan. 

Utöver försäkringsbeloppet omfattar försäkringen kun
ders egendom upp till sammanlagt ett Basbelopp 

1.6.1 underförsäkring 
Det sammanlagda försäkringsbeloppet ska minst mot
svara marknadsvärdet för den försäkrade egendomen, 
annars föreligger underförsäkring och ersättningen vid 
skada kan sättas ned. 

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. 

1.7 skadevärderingsregler 
1.7.1 
Ersättning lämnas med högst det belopp som motsvarar 
skadan, värderad enligt nedanstående bestämmelser: 
a) If har rätt att avgöra om det skadade föremålet ska 

repareras, om det ska ersättas med likvärdigt föremål 
eller om skadan ska betalas kontant. Beträffande 
reparation, se även 1.8.1.3 i de allmänna motorförsäk
ringsvillkoren för företag. 

b) Vid reparation ersätter If reparationskostnaden. 
I övriga fall ersätts marknadsvärdet. Med mark
nadsvärde avses kostnaden för försäkringstagaren 
att anskaffa nytt likvärdigt föremål med avdrag för 
värdeminskning på grund av ålder och bruk, utan 
handelsvinst och utan hänsyn till affektionsvärde 
eller annan omständighet. 

c) If har rätt att anvisa inköpsställe. 
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1.7.2 äganderätt 
If övertar äganderätten till föremål som ersatts om inte 
annat överenskommits. 

1.7.3 if ersätter inte 
a) kostnad för förbättring eller förändring av föremålet, 

som gjorts i samband med att skada reparerats 
b) merkostnad som beror på att Ifs anvisningar om 

inköpsställe enligt punkt 1.7.1 inte inhämtats eller 
inte följts 

c) merkostnad genom reparationsarbete på övertid eller 
genom att reservdelar måste fraktas på annat sätt än 
med sedvanligt transportmedel, om inte If särskilt 
godkänt merkostnaden 

d) värdeminskning efter reparation på grund av skada 
e) skatt och tull. 

1.7.4 självrisk 
Grundsjälvrisken framgår av försäkringsbrevet. 

Vid stöld ur fordon är självrisken dock 20 % av skade
kostnaden, dock lägst 15 % av basbeloppet. Var fordonet 
låst och utrustat med av If godkänt billarm som var satt i 
funktion vid skadetillfället gäller dock grundsjälvrisken. 

1.8 vissa definitioner för 
verktyg och provkollektion 
1.8.1 arbetsområde 
Med arbetsområde avses område, som står till den 
försäkrades disposition för arbetets utförande samt 
tillfällig upplagsplats i samband med sådan verksamhet. 
Till arbetsområde räknas inte den försäkrades ordinarie 
försäkringsställen, såsom kontor, verkstäder eller förråd. 
Vid uppehåll i transporten anses det vara arbetsområde 
även om det försäkrade förvaras i fordonet. 

1.8.2 stöld 
Med stöld förstås stöld eller tillgrepp. 

Begreppet stöld är definierat i brottsbalken. Det innebär 
att någon olovligen tar något som tillhör annan person i 
avsikt att t.ex. behålla eller sälja det. 

Tillgrepp innebär att någon olovligen tar ett föremål 
som tillhör annan person för att använda det, men utan 
avsikt att behålla eller sälja det. 

Om däremot någon som har tillgång till ett föremål 
använder det utan lov, är det varken stöld eller till
grepp. Det är i stället olovligt brukande, vilket innebär 
att någon olovligen brukar annans föremål som denne 
redan har i sin besittning. Försäkringen gäller då inte. 
Av samma skäl gäller försäkringen inte heller vid bedrä
geri- eller förskingringsbrott, t.ex. om ett uthyrt eller 
utlånat föremål inte återlämnas. 

1.8.3 inbrott 
Med inbrott förstås att någon olovligen med våld brutit 
sig in i eller med dyrk tagit sig in i lokal eller fordon. 

1.8.4 brand 
Med brand förstås eld som kommer lös. Som brandska
da anses inte skada genom hetta från eldstad eller genom 

glöd eller upphettat föremål, som inte är i brand, sveder 
eller bränner hål utan att brand uppstår. 

1.8.5 vattenledningsskada 
a) Vatten från ledningssystem för vatten, värme och 

avlopp med därtill anslutna anordningar samt från 
vattensäng och akvarium. 

b) Vatten från våtutrymme, t.ex. dusch- och badrum, 
som har golvbrunn och tätskikt för att förhindra 
utströmning. 

c) Olja, vattenånga eller annan vätska från lednings
system för lokaluppvärmning med därtill anslutna 
anordningar. 

d) Kylmedel eller vätska från kyl- eller frysanläggning 
vid strömavbrott eller fel på anläggningen. 

2. Gods 

2.1 när försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under för
säkringstiden med följande begränsning. 

Försäkringen 
a) börjar gälla då godset lämnar förvaringsplatsen på 

den ort där transporten börjar 
b) fortsätter att gälla under transporten samt under 

den lastning, omlastning och lossning som samman
hänger med transporten 

c) upphör att gälla då godset placerats på avsedd plats. 

2.2 vad som är försäkrat 
Försäkringen gäller för gods som försäkringstagaren 
äger eller står risken för under transport som utförs med 
egna, hyrda eller lånade fordon. 

Försäkringen gäller också för kunders egendom enligt 
ovan, under transport i samband med ett arbetsuppdrag. 

Se också punkt 1.6 Försäkringsbelopp. 

2.3 vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för skada på eller förlust av gods 
samt bidrag i gemensamt haveri. 

2.4 vad försäkringen inte gäller för 
Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust av 
gods som direkt eller indirekt orsakats av eller kan hän
föras till 
a) skada på grund av godsets egen beskaffenhet 
b) normalt svinn i fråga om vikt och volym 
c) klimatbetingad temperaturpåverkan. 

Se också gemensamma villkor, punkt 1.4 och 1.7. 

2.5 säkerhetsföreskrifter 
a) Godset ska vara emballerat, packat, stuvat, anoljat 

eller på annat sätt iordningställt för en efter omstän
digheterna säker transport. 

b) Godset ska täckas så att det inte skadas av nederbörd. 

Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada 
minskas eller utebli enligt punkt 1.6 i våra allmänna 
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motorförsäkringsvillkor för företag. 

Se också gemensamma villkor, punkt 1.5. 

3. Verktyg 

3.1 när försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under för
säkringstiden med följande begränsning. 

Försäkringen 
a) börjar gälla då de försäkrade föremålen i anslutning 

till arbetsresa lämnar den lokal där de förvarats före 
resan 

b) fortsätter att gälla under transporten samt under 
den lastning, omlastning och lossning som samman
hänger med transporten 

c) upphör att gälla när de försäkrade föremålen återförts 
till nämnda lokal. 

3.1.1 arbetsområde 
Om försäkringen tecknats att gälla på arbetsområde, vil
ket framgår av försäkringsbrevet, gäller den även under 
uppehåll i transporten på arbetsområde. 

Se också avsnitt 1.8 om arbetsområde. 

3.2 vad som är försäkrat 
Försäkringen gäller för verktyg och utrustning (t.ex. 
mätutrustning, datorer o.dyl.) som försäkringstagaren 
äger eller står risken för under transport i egna, hyrda 
eller lånade fordon. 

Försäkringen gäller också för kunders egendom enligt 
ovan, under transport i samband med ett arbetsuppdrag. 

Kunders egendom och egendom på arbetsområde 
omfattas inte i den mån egendomen omfattas av annan 
försäkring. 

Se också punkt 1.6 Försäkringsbelopp. 

3.3 vad försäkringen gäller för 
a) Under transport gäller försäkringen för skada på 

eller förlust av verktyg och utrustning samt bidrag i 
gemensamt haveri. 

b) På arbetsområde gäller försäkringen för skada genom 
stöld, inbrott, brand och vattenledningsskada. 

Se också avsnitt 1.8 om arbetsområde och definition av 
skadehändelser. 

3.4 vad försäkringen inte gäller för 
Se gemensamma villkor, punkt 1.4 och 1.7. 

3.5 säkerhetsföreskrifter 
När det försäkrade förvaras på arbetsområde ska det vara 
inlåst i lokal, byggnad, container, arbetsbod eller fordon. 

Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada 
minskas eller utebli enligt punkt 1.6 i våra allmänna 
motorförsäkringsvillkor för företag. 

Se också gemensamma villkor punkt 1.5. 

4. Provkollektion 

4.1 när försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under för
säkringstiden med följande begränsning. 

Försäkringen 
a) börjar gälla då de försäkrade föremålen i anslutning till 

arbetsresa lämnar den lokal där de förvarats före resan 
b) fortsätter att gälla under transporten samt den last

ning, omlastning och lossning som sammanhänger 
med transporten 

c) upphör att gälla när de försäkrade föremålen återförts 
till nämnda lokal. 

4.1.1 arbetsområde 
Om försäkringen tecknats att gälla på arbetsområde, vil
ket framgår av försäkringsbrevet, gäller den även under 
uppehåll i transporten på arbetsområde. 

Se också avsnitt 1.8 om arbetsområde. 

4.2 vad som är försäkrat 
Försäkringen gäller för provkollektion som försäkrings
tagaren äger eller står risken för under transport i egna, 
hyrda eller lånade fordon. 

Försäkringen gäller också för kunders egendom enligt 
ovan, under transport i samband med ett arbetsuppdrag. 

Kunders egendom och egendom på arbetsområde 
omfattas inte i den mån egendomen omfattas av annan 
försäkring. 

Se också punkt 1.6 om försäkringsbelopp. 

4.3 vad försäkringen gäller för 
a) Under transport gäller försäkringen för skada på eller 

förlust av provkollektion samt bidrag i gemensamt 
haveri. 

b) På arbetsområde gäller försäkringen för skada genom 
stöld, inbrott, brand och vattenledningsskada. 

Se också avsnitt 1.8 om arbetsområde och definition av 
skadehändelser. 

4.4 vad försäkringen inte gäller för 
Se gemensamma villkor, punkt 1.4 och 1.7. 

4.5 säkerhetsföreskrifter 
När det försäkrade förvaras på arbetsområde ska det 
vara inlåst i lokal, byggnad, container, arbetsbod eller 
fordon. 

Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada 
minskas eller utebli enligt punkt 1.6 i våra allmänna 
motorförsäkringsvillkor för företag. 

Se också gemensamma villkor, punkt 1.5. 

Villkor transporterad egendom motor 1 maj �008  � 



  
   

  
  

  
 

 

     
 
 
 
 

  

 
 

  
 

  

  
  

     

 

If Skadeförsäkring AB (publ),
 
Säte: Stockholm, Org.nr: 516401-8102
 

Villkor för och i samband med företagsmotorförsäkring 
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). 

transportöransvar 
– Kompletterande villkor, de s.k. ”ILA-villkoren” (TR701). 

fordonshandel 
– Flytande försäkring, egna och kunders fordon (IF-8179). 
– Flytande försäkring, bedrägeri (IF-7358). 

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 
0771-815 818, eller anmäl skadan via internet www.if.se eller skicka mail till skadeservice@if.se 

hjälp vid skada utomlands, if assistans 
+46 8 792 73 33 

försäkringsärenden dagtid 
se försäkringsbrevet. 
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