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Försäkring för
uthyrningsfordon

GJ 5:2

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 tillsammans med uppgifterna i försäk-
ringsbrevet och andra försäkringshandlingar som bestämmer inne-
hållet i försäkringsskyddet. 

Gäller från och med 2011-07-01
För försäkringen gäller också vllkor för Motorfordons-
försäkring

Tilläggsvillkor
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Vad försäkringen gäller för 
Vilka försäkringsformer som ingår i avtalet och vilka vi erbjuder framgår av försäkringsbrevet. 

De allmänna bestämmelserna i villkor för motorfordonsförsäkring gäller för alla försäkringsfor-
mer. 

Så här är villkoren uppställda i de flesta fall
– Vad försäkringen gäller för.
– Vad försäkringen inte gäller för.
– Säkerhetsföreskrifter.

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 o.s.v. 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.
– Säkerhetsföreskrifterna i villkoren måste följas.
– Försäkringen gäller inte överallt.
– Det kan finnas beloppsbegränsningar.

Se nedan om några väsentliga händelser som inte omfattas, säkerhetsföreskrifter som ska föl-
jas och var försäkringen gäller. I villkoren finns närmare information om hur försäkringen gäller 
och när det finns säkerhetsföreskrifter.

Säkerhetsföreskrifter 
Syftet med dessa är att förebygga och begränsa skador. Säkerhetsföreskrifterna ska följas av 
alla i företaget, men även av andra som ni har anlitat, t.ex. entreprenörer eller andra uppdrags-
tagare. Samma sak gäller om du inte använder fordonet i näringsverksamhet. 

Nedanstående säkerhetsföreskrifter gäller i allmänhet för alla försäkringsformer.
– Fabrikantens anvisningar om hur fordonet, dess anordningar, utrustning och redskap ska 

användas, skötas och repareras ska följas.
– Fordonet får inte brukas mot gällande lag, förordning eller föreskrifter, t.ex. att föraren ska 

ha körkort och vara nykter.
– Lag eller myndighets säkerhetsföreskrifter ska följas, t.ex. beträffande brandskydd i den 

lokal där fordonet som regel förvaras.
– I en säkerhetsföreskrift kan det t.ex. också stå vilka stöldlås som är godkända, hur man får 

förvara saker och brandskyddsföreskrifter.

Om säkerhetsföreskrifterna inte följts kan ersättningen vid skada minskas eller helt utebli, efter 
vilken betydelse det haft för skadans uppkomst och omfattning.
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1.9 Självrisk 

1.9.1 Begränsad självrisk 
Reglerna om begränsning av antalet självrisker enligt villkor för motorfordonsförsäkring gäller 
inte. Istället gäller försäkringen med högst två självrisker även om flera fordon skadas vid 
a) brand. 
b) stöld genom inbrott i godkänd låst lokal eller inom godkänt låst stängslat område, se ned-

an. 
c) vagnskada inom godkänd låst lokal eller inom godkänt låst stängslat område, se nedan. 

1.9.1.1 Godkänt låst stängslat område 
Med detta avses inhägnad bestående av stängsel eller vägg som är minst 2,20 m högt varav 
dess översta 0,20 m ska utgöras av minst två rader taggtråd.
För godkända lås och nyckelhantering, se ”Godkänd låst lokal” nedan, avsnitt 3.1.2.3 och 
3.1.2.4. 

1.9.1.2 Godkänd låst lokal 
Skyddsklass 1. 

1.9.1.2.1 Försäkringslokal 
Försäkringslokalens omslutningsyta (vägg, golv, tak, dörr och fönster) ska, såväl vad avser det 
byggnadstekniska utförandet som lås och reglingsanordningar, i sin helhet ge ett efter förhål-
landena godtagbart skydd mot inbrott och försvåra bortförandet av stöldgods. 
Med försäkringslokal avses sammanhängande utrymmen i en byggnad som den försäkrade 
använder för sin verksamhet. 
Observera: Exempel på omslutningsyta som inte ger ett godtagbart skydd mot inbrott är 
– byggnads yttervägg av plåt och träpanel utan innerbeklädnad eller yttervägg av plast – 

innervägg av gips. Om sådan vägg vetter mot annan hyresgästs lokal och består av sam-
manlagt fyra lager gips anses dock väggen ge ett godtagbart skydd mot inbrott – dörr som 
endast är avsedd att användas för inomhusbruk. 

1.9.1.2.2 Dörrar, fönster m.m. 
a) Dörr, port och lucka i omslutningsyta ska vara låst med en godkänd låsenhet. 
b) Skjutdörr ska vara låst med en godkänd låsenhet med hakande funktion. 
c) 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. 

d) För pardörr gäller att 
– den aktiva dörrhalvan ska vara låst med en godkänd låsenhet, och 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 fyr-
kantsrör, dimension 40 x 40 x 3 mm, över hela pardörren och låst med ett godkänt hänglås i 
hänglåsklass 3. 

e) Lås i dörr, port och lucka ska, på båda sidor om låset, vara förstärkt med ett godkänt dörr-
förstärkningsbehör i låsklass 3 i SS 3522. Utåtgående dörr ska ha en godkänd bakkantssäk-
ring. 

f) Dörr till container ska vara låst med en godkänd låsbom i hänglåsklass 4. 
g) Nödutgång ska vara låst med en godkänd låsenhet inkl. elektrisk upplåsningskontroll kopp-

lad till en för verksamheten väsentlig funktion. 
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h) Öppningsbart fönster i omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglat. 
i) Brandventilator ska vara stängd och reglad med endast från insidan åtkomlig mekanisk 

reglingsanordning eller försedd med godkänt galler i klass 3, enligt Svenska Stöldskyddsför-
eningens ”Norm för galler”. 

j) Annan öppning i omslutningsyta som är större än 150 x 300 mm ska vara försedd med god-
känt galler i klass 3, enligt Svenska Stöldskyddsföreningens ”Norm för galler”. 

1.9.1.2.3 Godkända lås m.m. 
a) Godkänd låsenhet består av 
– godkänt lås, godkänd cylinder, godkänt slutbleck och godkänt dörrförstärkningsbehör, eller 
– godkänt hänglås med godkänt hänglåsbeslag eller – godkänd låsbom. 
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) Godkänd elektromekanisk låsanläggning ska vara installerad enligt Svenska Stöldskyddsför-
eningens regler för projektering och installation av elektromekanisk låsanläggning, SSF 210. 

d) Godkänt slutbleck ska uppfylla låsklass 3 i SS 3522. 
e) Godkänt dörrförstärkningsbehör ska uppfylla låsklass 3 i SS 3522. 
f) 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. 
g) Övriga nämnda lås och andra produkter är godkända om de finns angivna i Svenska Stöld-

skyddsföreningens publikation Säkerhetsguiden. 

1.9.1.2.4 Nyckelhantering 
a) Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel eller kodmedia kvarlämnats i låset eller 

kodavläsaren. 
b) Nyckel och kodmedia till försäkringslokal ska, om den förvaras på försäkringsställe, förvaras 

i låst skåp eller låda. Skåp eller låda anses inte låst om nyckel kvarlämnats i eller i anslutning 
till låset. 

c) Nyckel och kodmedia till försäkringslokal får inte vara märkt med namn, adress eller pinkod. 
d) Lås och pinkod till försäkringslokal ska omedelbart ändras eller bytas om det finns anled-

ning att misstänka att någon obehörig kommit över nyckel, kodmedia eller pinkod.

3.2. Stöld

3.2.3 Säkerhetsföreskrifter

3.2.3.1 Godkänt stöldlås
Fordonet måste ha godkänt stöldlås. Vilka stöldlås vi godkänner framgår av säkerhetsföreskrif-
ter i punkt 3.2.3.2. i villkoren för motorfordonsförsäkring. 

3.2.3.2 Kod till startspärr
Förkommer eller saknas nyckel till person- och lätt lastbil som är utrustad med elektronisk 
startspärr ska motsvarande kod omedelbart raderas i bilens dator av auktoriserad verkstad.
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3.2.3.3 Förvaring av nyckel till fordonets stöldlås 
Nyckel till fordonets stöldskydd ska förvaras så att någon obehörig endast med avsevärd svå-
righet kan få tag i den, och därmed fordonet. Nyckeln ska därför förvaras enligt nedan, eller på 
annat säkrare sätt. Nyckeln till fordonets stöldskydd ska förvaras i godkänt låst stöldskydds-
skåp i lokal. Om lokalen inte är låst så får varken skåpet eller lokalen lämnas obevakade. Om 
lokalen och skåpet är obevakade ska lokalen vara godkänd och låst enlig detta villkors avsnitt 
C3.1.2.

3.2.3.4 Godkänt låst stöldskyddsskåp
Skåp som minst uppfyller kraven för stöldskyddsskåp 1 enligt SS 3492. Skåpet ska vara fast för-
ankrat i vägg eller golv i lokal. Se Svenska Stöldskyddsföreningens publikation Säkerhetsguiden 
för närmare information.

3.2.3.5 Nyckelhantering
a) Stöldskyddsskåpet anses inte låst om nyckel eller kodmedia lämnats kvar i låset eller kodav-

läsaren. 
b) Nyckel eller kodmedia till stöldskyddsskåp får inte förvaras i anslutning till eller i samma 

lokal som skåpet, när lokalen är obevakad. Är lokalen bevakad ska nyckeln vara inlåst i skåp 
eller låda eller bäras av en person. 

c) Nyckel och kodmedia till stöldskyddsskåpet får inte vara märkt med namn, adress eller pin-
kod.

d) Lås och pinkod till stöldskyddsskåp ska omedelbart ändras eller bytas om det finns anled-
ning att misstänka att någon obehörig kommit över nyckel, kodmedia eller pinkod.

Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt punkt 1.6 i vill-
koren för motorfordonsförsäkring. Istället för vad som anges där beträffande storleken på ned-
sättningen, minskas ersättningen i regel med 20 % av ersättningen, dock lägst med 
–  10 % av prisbasbeloppet för moped och snöskoter. 
–  50 % av prisbasbeloppet för motorcykel. 
–  100 % av prisbasbeloppet för övriga fordon. 

Se vidare i punkt 1.6 i villkoren för motorfordonsförsäkring. Avdrag görs inte om fordonet förva-
rats i 
– allmänt garage, som inte är försäkringstagarens, med tjänstgörande garagevakt om föra-

ren måste lämna ifrån sig nyckeln till stöldskyddet.
– annan än försäkringstagarens verkstads- eller servicelokal om fordonet är inlämnat för 

reparation eller service.


