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ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR UTLEASAD EGENDOM 2018

1.

Egendomsförsäkring för utleasad egendom
Detta villkor avser objekt i Finans AB Marginalens leasingportfölj.

1.1

Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren (leasingbolaget) i egenskap av ägare till utleasad
egendom.
Leasetagare är inte part i försäkringsavtalet.

1.2

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden under förutsättning att
försäkringen var i kraft. Försäkringen gäller under försäkringstiden enligt försäkringsbrev, så
länge leasingavtalet består och att Gjensidiges ansvar föreligger enligt nedan.
Försäkringsskyddet för enskilt objekt gäller från den dag då egendomen mottas av leasetagaren
på i leasingavtalet angivet användningsställe.

1.3

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden, om inte annat anges i försäkringsbrevet.
För objekttypen bärbar utrustning gäller försäkringen i hela världen, om ingående kontraktsvärde
understiger 100 000 kr.
Om försäkringstagarens kund, i strid mot leasingavtalet mellan försäkringstagaren och kunden,
flyttar den försäkrade egendomen utanför Norden gäller försäkringen även för skada som
inträffar utanför Norden om försäkringstagaren kan visa att leasetagaren saknar möjlighet att
ersätta uppkommen skada.

1.4

Försäkrat intresse
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att försäkrad egendoms värde minskas
eller går förlorat.
Försäkrade objekt är sådana som försäkringstagaren äger genom ägarförbehåll. Objekt som
omfattas av försäkringen är de objekttyper som framgår av förteckningen i bilaga till
försäkringsbrevet.

1.5.

Försäkrad egendom och Försäkringsbelopp

1.5.1

Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar i försäkringsbrevet angiven utleasad egendom som vid leasingavtalets
tecknande är högst fem år gammal, räknat från tillverkningsåret. Försäkringen omfattar dock
inte egendom äldre än tio år.
För egendom som är äldre än fem år, men högst tio år gammal, gäller försäkringen för skada
genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande skadehändelse.
Egendomen omfattas av försäkringen endast om den utleasas eller utleasats genom av
Gjensidige godkänt leasingavtal.
För egendom som försäkringstagaren återtar från leasetagare innan leasingavtalets
upphörande gäller försäkringen för skada som inträffar under den tid då egendomen är i
försäkringstagarens vård eller hos av denne anlitad person eller företag, dock högst i 6
månader.

1.5.2

Försäkringsbelopp
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Försäkringen gäller med de försäkringsbelopp som angetts i försäkringsbrevet.
Högsta försäkringsbelopp är 10 miljoner kr per skadehändelse. Högre belopp kan försäkras
efter individuell riskbedömning.
Det vid försäkringsårets början i försäkringsbrevet / värdebilaga angivna försäkringsbeloppet för
försäkrad egendom anses därefter vid varje tidpunkt vara höjt med det belopp varmed
egendomens värde ökat genom indexändring (prisindex för inhemsk tillgång för verkstadsvaror).
1.6

Självrisk och Franchise
Vid varje skadetillfälle dras från det ersättningsbara skadebeloppet, ett belopp som utgör
försäkringstagarens självrisk.
Självrisken är 1 000 kr per skada för

bärbar PC/laptops
Självrisken är 2 000 kr per skada vid
 utifrån kommande händelse
Självrisken är 0,5Basbelopp per skada vid
 maskinskador på finansierat objekt
Avtal kan träffas om annan självrisk, som då framgår av försäkringsbrevet.

1.7

Försäkrade skadehändelser
Försäkringen gäller för fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom orsakad av plötslig
och oförutsedd händelse.
För *dator och teknisk kontorsutrustning gäller försäkringen för plötslig och oförutsedd utifrån
kommande händelse.
*Med dator menas maskin som till sitt huvudsakliga syfte har att hantera och lagra information.
Försäkringen omfattar även skada i samband med transport eller lyft. I denna del är
försäkringen subsidiär och omfattningen är enligt Sjöassuradörernas Förenings allmänna villkor
gällande fr o m 1 april 2000.
Försäkringen omfattar inte transport av redan skadad egendom. Försäkringen omfattar dock
transport som initierats av försäkringstagaren i samband med återtagande av leasad egendom.
Försäkringen omfattar inte återtagna objekt i lager.

1.7.0

Allmänna undantag

1.7.01 Atomkärnprocess
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning har samband med
atomkärnprocess, till exempel kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.
1.7.0.2 Krig eller upplopp
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av
eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller
upplopp.
1.7.0.3 Terrorism
Försäkringen omfattar inte skada och därav föranledda följdskador som orsakats av terrorism
och vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt har samband medspridning eller
användning av biologiska eller kemiska ämnen.
1.7.1

Undantag
Ersättning lämnas inte för skada
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1.7.1.1 som består i
- gradvis förändring eller annan långtidspåverkan
- förslitning, utmattning, förbrukning, svinn, diffusion, beläggning eller fortgående sprickbildning
- erosion, kavitation eller korrision
1.7.1.2 genom förutsebar ändring av temperatur eller fuktighet
1.7.1.3 som består i sönderfrysning av förbränningsmotor eller till densamma hörande kylsystem
1.7.1.4 för vilken leverantör eller annan är ansvarig på grund av kontrakt, garanti eller liknande
åtagande. Ursprunglig skada eller så kallade seriefel ersätts inte.
1.7.1.5 som annan i kontrakt ålagts att försäkra
1.7.1.6 på förbrukningsmaterial
Anmärkning: Med förbrukningsmaterial avses exempelvis bränsle, drivmedel, smörjmedel,
dukar, däck och slangar, filtar, linor, packningar, remmar och kedjor, stenar, larvband,
transportband, transportplåtar, gummibeklädnader och viror. Undantaget avser inte skada som
är ersättningsbar enligt Gjensidiges villkor för brand-, vatten-, inbrotts- eller rånförsäkring
1.7.1.7 på utbytbara verktyg, exempelvis formar, knivar, krossverktyg, press- och stansverktyg och
slangar
1.7.1.8 genom förmögenhetsbrott som begåtts av leasetagare, företrädare för leasetagare eller anställd
hos leasetagare.
Försäkringen omfattar inte heller skada genom förmögenhetsbrott som begåtts av anställd hos
eller företrädare för försäkringstagaren.
Vid stöld eller annat tillgrepp lämnas ersättning om skadetillfället kan preciseras och om det
med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt vidtagits
rimliga säkerhetsåtgärder.
Upptäcks sådan förlust först i samband med exempelvis inventering och själva skadetillfället
således inte kan preciseras ersätts inte skadan.
1.7.1.9 av sådan art att den inte påverkar utleasad egendoms användbarhet eller som kan avhjälpas
genom normal service eller justering
1.7.1.10 som har sina orsaker i sådana omständigheter att försäkringstagaren, leasetagaren eller deras
arbetsledning borde ha insett att skada skulle komma att inträffa
1.7.1.11 som uppkommit genom att leasetagaren inte visat normal aktsamhet med hänsyn till objektets
känslighet och värde eller inte följt leverantörens instruktioner vid användning och underhåll
1.7.1.12 som uppkommit hos leasetagare som haft leasingavgifter obetalda i mer än sex månader och
där försäkringstagaren inte återtagit egendomen.
1.7.2

Undantagen egendom
Följande egendom omfattas endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet.

1.7.2.1 Utleasad egendom som enligt leasingavtal ska försäkras av leasetagaren
1.7.2.2 Motordrivna fordon, släpfordon och husvagnar
1.7.2.3 Luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare), hydrokoptrar, skepp och båtar, timmersläp, kassuner,
pontoner – dock inte flytbryggor – pontonkranar, mudderverk samt byggnadsverk under
bogsering till sjöss. Försäkringen gäller inte heller för egendom som stadigvarande befinner sig i
eller på sådant objekt.
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1.7.2.4 Fast egendom, byggnad på annans mark samt plasthallar och tält

1.7.2.5 Skogsmaskin, mobilkran, hamnkran, stenkross och arbetsmaskin i gruvdrift
1.7.2.6 Levande djur
1.7.2.7 Programvara till ADB utrustning samt intellektuellt upparbetat värde i programvara, exempelvis
av leasetagaren registrerade uppgifter i programvara som installerats i maskin som leasats.
Detta undantag omfattar inte standardprogram.
1.7.2.8 Ädla metaller eller ädelstenar, såväl bearbetade som obearbetade.
Undantaget tillämpas inte om det är inbyggt i objekt inom IT- eller telecomverksamheter.
1.7.2.9 Objekt förvarade i kupéutrymmen i fordon inom transportindustrin
1.7.2.10 Programvara (mjukvara) som inte är standardprogram
1.7.2.11 Antikviteter, ur, konst och äkta mattor samt pälsar och pälsverk avsedda att bäras.
1.7.2.12 Datorer som är avsedda att disponeras av elever i utbildningssyfte.
1.8

Undantagen verksamhet
Leasingobjekt i följande verksamheter omfattas endast om det i förväg riskbedömts och avtalats
med Gjensidige
 Sågverk
 Petroleumindustri
 Torvfabrik
 Verksamhet som innehåller nukleära risker

1.9

Säkerhetsföreskrifter
Definition
Med säkerhetsföreskrift avses i 4 kap 6 § 2 st försäkringsavtalslagen (2005:104) en föreskrift
om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa
skada eller om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller
andra medhjälpare.

1.9.0

Allmänna säkerhetsföreskrifter
För försäkringen gäller föreskrift som meddelats i lag eller författning eller av myndighet,
tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande.
Det finns exempelvis föreskrifter inom området för elsäkerhet, explosiva och brandfarliga varor,
kemiska produkter och miljöskydd. Föreskrifterna kan även gälla anvisningar om service och
underhåll.

1.9.1

Särskilda säkerhetsföreskrifter
Utöver ovan angivna allmänna säkerhetsföreskrifter gäller särskilda säkerhetsföreskrifter.
Vid stöldskada gäller försäkringen om rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till
egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt.
Exempelvis får försäkrat objekt inte lämnas synligt i fordon eller kvar i nattparkerat fordon samt
att bärbart objekt inte skall lämnas utan tillsyn på allmän plats.
I övrigt skall försäkrade objekt hanteras med normal aktsamhet. Med normal aktsamhet menas
att använda sunt förnuft samt göra vad som går för att förhindra att skada sker.
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Särskilda säkerhetsföreskrifter kan förekomma under respektive villkors- punkt eller i övrigt
framgå av försäkringsavtalet, exempelvis besiktningsprotokoll till vilket försäkringsbrevet
hänvisar eller återfinnas som säkerhetsföreskrift i leasetagares egen företags- eller
kommunförsäkring och avse den lokal där leasad egendom förvaras.
1.9.2

Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts
Huvudregel
Enligt 8 kap 12 § försäkringsavtalslagen, är försäkringsbolaget fritt från ansvar när en
säkerhetsföreskrift inte följts, om inte åsidosättandet kan antas saknat betydelse för skadan.
Kan den försäkrade göra antagligt att skadan delvis skulle ha inträffat oavsett om
säkerhetsföreskriften följts lämnas ersättning i denna del.
Med den försäkrade likställs annan som har haft att tillse att föreskriften följdes.

1.9.3

Allmänna säkerhetsföreskrifter
Med avvikelse från huvudregeln åtar sig Gjensidige att ändå betala viss ersättning då allmänna
säkerhetsföreskrifter inte följts.
Ersättningen som skulle betalas om säkerhetsföreskriften hade följts minskas med högst 50 %
av skadebeloppet, dock lägst 20 000 kr och högst 500 000 kr. Avdraget kan minska om
särskilda skäl föreligger med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.
Sådant avdrag görs dock inte
- om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts.

1.10

Skadevärderingsregler
Vid skada på egendom beräknas skadebeloppet enligt nedan angivna regler.

1.10.1 Egendom som återställs
Om återställande sker värderas skadan till kostnaden för att utan dröjsmål återställa föremålet
på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material.
Med återställande förstås reparation eller anskaffande av föremål av samma eller lika
ändamålsenligt slag för samma ändamål.
För byggnads- och anläggningsverksamhet avsedd arbetsmaskin, panna, cistern, tank, skjul
eller bod värderas till kostnaden för återställande, dock högst till egendomens ekonomiska
värde.
Om föremålen minskat i värde genom ålder, slitage och omodernitet med mer än halva
nyanskaffningsvärdet vid skadetillfället, värderas skadan till kostnaden för återställandet, dock
högst till det på grund av ålder, slitage och omodernitet minskade värdet.
Utökas, i samband med återställandet, skadat föremåls utrustning eller avkastningsförmåga,
skall vid värderingen avdrag göras för detta.
Återställandet måste ske senast inom två år från skadedagen. I skadekostnaden inräknas inte
merkostnader som beror på forceringsåtgärder, t ex reparation på övertid, inköp till överpris för
snabbare leverans eller transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel. Den
värdeminskning som föremålet efter reparation möjligen kan anses ha undergått genom skadan
inräknas inte heller. I skadekostnaden inräknas ej åtkomstkostnader.
Ersättning lämnas aldrig med högre belopp än ursprungligt anskaffningspris.
1.10.2 Egendom som inte återställs
Återställs inte skadat föremål inom två år, värderas skadan till skillnaden mellan egendomens
ekonomiska värde omedelbart före och omedelbart efter skadan, dock högst leasingkontraktets
restskuld vid skadetillfället.
1.10.3 Värdering vid skada på dator med kringutrustning.
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För rubricerade objekt gäller att om objektet skadas inom 36 månader från
anskaffningsdagen ersätts objektet till värdet av likvärdigt objekt med motsvarande
prestanda.

Om skada inträffar från och med fjärde försäkringsåret utgår ersättning enligt objektets
marknadsvärde på skadedagen. Ersättningen är dock begränsad till högst 50% av ursprungligt
anskaffningspris.
1.10.4 Montage- ,transport och programkostnader
Montage- och transportkostnader ersätts endast om sådana kostnader ursprungligen
finansierats genom leasingavtalet. Högsta ersättningsbelopp för sådan montagekostnad är 15%
av restskulden för objektet vid skadetillfället.
Om fysisk skada ersatts under denna leasingförsäkring ersätts även kostnad för ominstallation
av standardprogramvara. Ersättning lämnas med högst 10% av aktuell egendoms värde enligt
leasingkontraktet. Högsta ersättning per skadehändelse för standardprogram är 50 000 kr
1.11

Ersättningsregler

1.11.1 Skadeersättning
Gjensidige ersätter
 skada värderad enligt 1.10 Skadevärderingsregler, dock med högst 10 000 000 kr vid ett
och samma skadetillfälle för en och samma leasetagare
med avdrag för



självrisk enligt 1.6
eventuellt avdrag med stöd av det som sägs om säkerhetsföreskrifter i 1.8

Ej debiterad ränta eller annan kostnad för leasingbolaget ersätts inte.
Gjensidige är inte skyldigt att ersätta skadad egendom med mer än det belopp som är det
ingående kontraktsvärdet för skadat objekt.
1.11.2 Skadeersättningsregler i övrigt
Gjensidige har rätt att, i stället för att betala kontant ersättning, föreskriva att skadad egendom
återställs eller tillhandahålla annan likvärdig egendom.
Gjensidige är inte skyldigt att överta egendom, men har rätt att efter värdering överta större eller
mindre del av denna.
Kommer egendom, för vilken ersättning utgetts, till rätta ska egendomen snarast ställas till
Gjensidiges förfogande. Försäkringstagaren får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål
återbetalar därför erhållen ersättning.
1.11.3 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att försäkringstagaren styrkt sitt krav och i
övrigt fullgjort vad som åligger honom.
Den del av ersättningen som försäkringstagaren har rätt till först när försäkrad egendom
återställs eller återanskaffas, ska betalas senast en månad efter det att försäkringstagaren visat
att så skett.
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast en
månad efter det att Gjensidige erhållit utredningen eller värderingen.
1.11.4 Räntebestämmelser
Betalas skadeersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt
räntelagen.
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För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalas
ränta enligt Riksbankens diskonto.
Ränta betalas inte om den är mindre än en procent av basbeloppet.
1.11.5 Avgiftsbefrielse för leasetagare
Vid ersättningsbar skada på serietillverkade leasingobjekt som inträffar under leasingtiden
betalar Gjensidige kundens leasingavgift, inklusive eventuell ränta och andra därmed
sammanhängande avgifter, exempelvis faktureringsavgift, som anses falla på den tid då
leasingobjektet är obrukbart till följd av skadan.
Ersättning lämnas för högst sex månader. Tiden räknas från den dag försäkringstagaren styrkt
sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom, fram till dess att det skadade objektet
återställts och eventuellt provkörts.
Ersättning lämnas dock inte för de första 21 dagarna.
1.12

Skaderegleringsbestämmelser

1.12.0 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav mot Gjensidige ska utan uppskov anmälas så snart
som möjligt. Dessutom ska, vid brott, polisanmälan göras och polisintyg härom insändas till
Gjensidige tillsammans med övriga dokument som visar att försäkringstagarens utredning av
skadan.
Försummas anmälningsplikten och försummelsen medfört skada för Gjensidige, kan den
ersättning som Gjensidige annars skulle ha betalat sättas ned efter vad som är skäligt med
hänsyn till omständigheterna. (FAL)
1.12.1 Ersättningskrav och skyldighet att lämna upplysning
Ersättningskrav ska framställas till Gjensidige snarast efter det att skadan uppkommit och
senast sex månader från det att försäkringstagaren fått kännedom om sin möjlighet att få
ersättning. Framställs kravet senare är Gjensidige fritt från ansvar.
Försäkringstagaren är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på anmodan lämna
förteckning över skadad egendom med uppgift om egendomens värde före och efter skadan.
Försäkringstagaren är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna
de upplysningar som står till buds och genom att tillhandahålla verifikationer, bevis och andra
handlingar som behövs för att bedöma Gjensidiges ansvar och ersättningens storlek. Kostnader
för detta ersätts inte.
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt uppgivit, förtigit eller dolt något
av betydelse för skadans bedömning, kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas
ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.(FAL)
1.12.2 Besiktning av skada och anvisningar
Gjensidige har rätt att låta besiktiga skada samt att utfärda anvisningar för reparation och
tillvarata skadad egendom innan sådana åtgärder vidtas. Om Gjensidige meddelar anvisningar
om val av reparatör eller metod för reparation eller sanering är försäkringstagaren skyldig att
följa dessa.
Oavsett om Gjensidige har anvisat reparatör/leverantör är försäkringstagaren beställare.
Iakttar försäkringstagaren inte vad som här sagts är Gjensidiges ansvarighet begränsad till den
kostnad som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.
1.15

Definitioner – Förklaringar
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1.15.0 Basbelopp
Med basbelopp avses här prisbasbeloppet, det vill säga det belopp som fastställs enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade.
Vid beräkning av självrisk, uttryckt i basbelopp, avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal
kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.
1.15.1 Ekonomiskt värde
Härmed avses marknadsvärdet vid viss tidpunkt, d v s det sannolika priset för egendomen vid
en normal försäljning eller, om marknadsvärdet inte kan fastställas, det värde som med
beaktande av avkastningsförväntningar och andra värdepåverkande faktorer – t ex ålder,
slitage, omodernitet, belägenhet eller användbarhet – sannolikt skulle utgöra marknadsvärdet
på egendomen.
1.15.2 Kavitation
Kavitation innebär uppkomst av hålrum, blåsor, i hastigt strömmande vätska, när vätsketrycket
lokalt sjunker till ett värde nära vätskans ångtryck vid ifrågavarande temperatur. De invid
materialytan uppkomna hålrummen kan störta samman under slagverkan – t ex vid propellrar,
vattenturbiner, rörförträngningar.
Två huvudtyper av kavitationsangrepp kan särskiljas, nämligen
- kavitationserosion, varvid angreppet är enbart mekaniskt
- kavitationskorrosion, varvid angreppet utgörs av samtidig korrosion och kavitationserosion.
1.15.3 Kontraktsvärde
Härmed avses det värde som i leasingkontraktet anges som baspris för beräkning av
leasingavgiften.
1.15.4 Korrosion
Korrosion definieras av Tekniska nomenklaturcentralen som ”angrepp på ett material genom
kemisk eller elektrokemisk reaktion med omgivande medium”. Kemisk korrosion förekommer i
torr miljö, t ex i torra gaser eller i vattenfria organiska vätskor. I närvaro av vatten sker korrosion
genom elektrokemiska reaktioner.
1.15.5 Nyanskaffningsvärde
Härmed avses den kostnad som skulle ha uppkommit om egendom av samma eller lika
ändamålsenligt slag anskaffats som nytt vid viss tidpunkt. I värdet ska inräknas alla kostnader
som fordras för att egendomen ska kunna tas i bruk. Transport- och montagekostnader ska
dock medräknas endast om sådana kostnader finansierats genom leasingavtalet.
1.15.6 Utleasad egendom
Härmed avses egendom som försäkringstagaren (leasingbolaget) leasar ut och vartill
försäkringstagaren (leasingbolaget) har separationsrätt.
10

Allmänna avtalsbestämmelser

10.1

Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen
Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen.
Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden från det klockslag då
försäkringsavtalet ingås.
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen automatiskt för en ny försäkringstid om ett år i
sänder, om inte försäkringstagaren eller Gjensidige meddelar den andre senast 30 dagar före
försäkringstidens slut att försäkringen inte skall förnyas.
Försäkrad som går i konkurs under försäkringstiden äger dock inte rätt att få försäkringen
förnyad utan denna upphör, utan uppsägning, att gälla vid försäkringstidens slut.
Om högre premie eller ändrade villkor skall gälla för den nya försäkringen, skall Gjensidige
meddela ändringarna senast i samband med premiefaktureringen.
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Försäkringstagaren har därvid rätt att senast 14 dagar efter meddelandet, genom underrättelse
till Gjensidige hindra förnyelse av försäkringen eller om förnyelse redan har skett, säga upp
försäkringen till omedelbart upphörande.

10.2

Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden
Gjensidige har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen att upphöra
7 dagar efter uppsägningen.
Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om
» försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort
» Gjensidige väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet
» Gjensidige ändrar försäkringsvillkoren under försäkringstiden.
Gjensidige har rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägning om
» försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot
Gjensidige såsom exempelvis att den försäkrade inte tillåter Gjensidige att besiktiga den
försäkrade verksamheten eller försäkrad egendom, eller
» ett i villkoret angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som
Gjensidige inte har tagit i beräkning såsom exempelvis att risken för skada ökar såsom anges i
10.5.1 (Upplysningsplikt) och 10.5.3 (Riskökning), eller försäkringen innehåller
säkerhetsföreskrift som åsidosatts och kan antas åsidosättas i framtiden.

10.3

Premiebetalning

10.3.1 Första premie
Premien skall betalas i förskott. Gjensidiges ansvarighet inträder vid försäkringstidens början,
även om premien ännu inte har betalats.
Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att
Gjensidige skickat ut faktura. Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av faktura
föreligger dröjsmål med premiebetalningen. Betalas premien senare men innan
försäkringen sagts upp inträder Gjensidiges ansvarighet först dagen efter betalningen.
10.3.2 Premie vid förnyat avtal
Premien för förnyad försäkring skall betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver
dock inte betalas tidigare än 14 dagar efter det att Gjensidige skickat ut premiefaktura.
Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att
betalningen sker inom en månad från senaste förfallodag för betalningen enligt föregående
stycke.
Gjensidiges ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter betalningen.
10.3.3 Tilläggspremie under försäkringstiden
För tilläggspremie på grund av ändring av försäkringen under försäkringstiden gäller vad som
sägs i 10.3.1 (Första premie), varvid det som sägs om Gjensidiges ansvarighet och uppsägning
av försäkringen endast gäller ändringen.
10.3.3 Premiereglering i efterhand
Vid försäkringsårets början erlagd premie är preliminär. Slutlig premie fastställs efter utgången
av varje försäkringsår på grundval av de uppgifter som försäkringstagaren på anmodan lämnat
Gjensidige.
Är den slutliga premien högre än den preliminära, skall skillnaden erläggas utan dröjsmål.
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Är den slutliga premien lägre än den preliminära, åligger det Gjensidige att utan dröjsmål
återbetala skillnaden.
Underlåter försäkringstagaren att inom en månad lämna begärda uppgifter är Gjensidige
berättigat att fastställa slutlig premie.

10.4

Premieåterbetalning
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla skall Gjensidige
återbetala det belopp som svarar mot den reduktion av premien som skulle ha gjorts om
försäkringen från början bestämts att gälla för den kortare tiden.
Om försäkringen efter Gjensidiges uppsägning upphör att gälla återbetalar Gjensidige
oförbrukad del av premien. Har skada/försäkringsfall inträffat anses premie för ett belopp
motsvarande skadeersättningen vara förbrukad.

10.5

Upplysningsplikt och riskökning

10.5.1 Upplysningsplikt
Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att på Gjensidiges begäran lämna
upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen skall meddelas. Detsamma
gäller om försäkringstagaren begär att få försäkringen utvidgad eller förnyad.
Försäkringstagaren skall ge riktiga och fullständiga svar på Gjensidiges frågor. Även utan
förfrågan skall försäkringstagaren lämna uppgift om förhållanden av uppenbar betydelse för
riskbedömningen.
Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på begäran ge Gjensidige upplysningar om
förhållanden som anges i första stycket.
En försäkringstagare som inser att Gjensidige tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga
uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen är skyldig att utan
oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.
10.5.2 Åsidosättande av upplysningsplikt
Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysningsplikt enligt upplysningsplikt 10.5.1 har
förfarit svikligt eller i strid mot tro och heder, är avtalet ogiltig enligt vad som sägs i lagen
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och Gjensidige
fritt från ansvar för försäkringsfall som inträffar därefter.
Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt sin upplysningsplikt
enligt 10.5.1 och kan Gjensidige visa att det inte skulle ha meddelat försäkring om
upplysningsplikten hade fullgjorts, är Gjensidige fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall.
Kan Gjensidge visa att det skulle ha meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt på
andra villkor än som avtalats, är dess ansvar begränsat till vad som svarar mot den premie och
de villkor i övrigt som har avtalats. Har Gjensidige inte tagit återförsäkring som annars skulle ha
tecknats, skall ansvaret anpassas efter detta..
Ansvaret kan inte falla bort eller begränsas enligt andra stycket, om Gjensidige när
upplysningsplikten eftersattes insåg eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga eller
ofullständiga. Detsamma gäller om de oriktiga eller ofullständiga upplysningarna saknade eller
senare har upphört att ha betydelse för avtalets innehåll.
10.5.3 Riskökning
Har risken för försäkringsfall ökat genom ändring av ett sådant förhållande som angetts i
försäkringsavtalet eller som försäkringstagaren uppgett för Gjensidige i samband med
avtalsslutet och har den försäkrade vidtagit eller samtyckt till den åtgärd som medfört
riskökningen, är bolaget helt eller delvis fritt från ansvar enligt vad som sägs i 10.5.1 och 10.5.3.
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Detsamma gäller om annars en sådan riskökning har förekommit och försäkringstagaren har
försummat att anmäla detta enligt vad som föreskrivs i avtalet.

10.5.4 Upplysningsplikt och riskökning för annan än försäkringstagaren
Försäkrad är skyldig att lämna upplysningar i enlighet med 10.5.1 och 10.5.3. Om
försäkringstagaren eller den försäkrade eftersätter sin upplysningsskyldighet tillämpas 10.5.2
för försäkrad utan förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt.
10.6
Räddningsplikt
10.6.1 Om skada inträffar eller kan befaras inträffa omedelbart, ska leasetagaren, och i förekommande
fall försäkringstagaren (leasingbolaget), efter förmåga tillse att skadan begränsas eller avvärjs
och snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom samt att eventuell rätt till
ersättning från tredje man bevaras.
Om Gjensidige meddelar särskilda anvisningar för detta ska leasetagaren, och i förekommande
fall försäkringstagaren (leasingbolaget), följa dessa.
Om försäkringstagaren (leasingbolaget), på grund av avtal med denne, råder över möjlighet att
vidta räddningsåtgärd enligt första stycket, ansvarar försäkringstagaren (leasingbolaget) för att
avtalsparten vidtar åtgärden. Kostnad för räddningsåtgärd enligt ovan ersätts endast om och i
den utsträckning som anges i övriga villkorsbestämmelser.
Leasetagaren är skyldig att på egen bekostnad vidta räddningsåtgärder.
10.6.2 Åsidosättande av räddningsplikt
Om leasetagaren, och i förekommande fall försäkringstagaren (leasingbolaget), uppsåtligen
eller av grov vårdslöshet inte uppfyllt räddningsplikten, minskas ersättningen i skälig
utsträckning eller lämnas ingen ersättning alls, beroende på vilken nackdel som detta kan antas
ha lett till för Gjensidige.
Om leasetagaren, och i förekommande fall försäkringstagaren (leasingbolaget), inte uppfyller
sin räddningsplikt enligt 10.6.1, är Gjensidige berättigat till avdrag på ersättningsbeloppet som
svarar mot de kostnader som på grund härav uppstått.
10.7

Regress
I den mån Gjensidige har betalat skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen övertar
Gjensidige försäkringstagarens rätt till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan
eller kostnaden.
Om den ersättningsskyldige är eller på grund av sitt ersättningsansvar blir insolvent, har
försäkringstagaren (leasingbolaget) företräde till ersättning för egna betalningskrav på grund av
skadan.
Leasetagaren, och i förekommande fall försäkringstagaren (leasingbolaget), är skyldig att i
Gjensidiges intresse bevara sin rätt till ersättning från annan, vilket framgår av 10.6
(Räddningsplikt).

10.8

Återkrav
Har Gjensidige betalat ersättning på felaktig grund som beror på försäkringstagaren
(leasingbolaget), är denne skyldig att genast återbetala beloppet jämte dröjsmålsränta enligt
tillämplig svensk räntelag från dagen för utbetalningen.
Återkrav mot leasetagare eller privatperson får framställas endast om denne vållat skadan med
uppsåt eller genom grov vårdslöshet.
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10.9

Dubbelförsäkring
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns
i den förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även i denna försäkring.
Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i tillämplig svensk lag om
försäkringsavtal.

10.10

Tvist om värdering
Vid tvist om värdet av skada på egendom ska på begäran av part värderingen hänskjutas till
avgörande enligt tillämplig svensk lag om skiljemän. Vardera parten utser en skiljeman, som ska
vara opartisk och sakkunnig i den fråga tvisten gäller. Tredje skiljeman utses av de båda
skiljemännen om annan överenskommelse inte träffas.
Tredje skiljemannens värde gäller, om det inte överstiger det högsta eller understiger det lägsta
värde som någon av de två andra kommit till. I annat fall gäller det högsta respektive det lägsta
av de belopp vartill de andra skiljemännen kommit.
Vid värderingen tillämpas villkorens värderingsregler. Parterna ska ges tillfälle att lägga fram
den utredning de vill åberopa och närmare utveckla sin uppfattning. I skiljedomen ska anges hur
värdet av skadan beräknats.
Skiljedomen ska meddelas senast sex månader efter den dag då skiljemannen utsetts.

10.11

Kvittningsförbehåll
Gjensidige har rätt att infria sin ersättningsskyldighet gentemot försäkrad genom kvittning med
fordran som Gjensidige kan ha mot annan försäkrad eller försäkringstagaren.

10.12

Force majeure
Gjensidige är vid tillämpning av försäkringen inte ansvarigt för skada som orsakas av Gjensidige
på grund av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, arbetskonflikt – även om
Gjensidige är föremål för eller självt vidtar konfliktåtgärd – eller annan liknande omständighet.
Om någon sådan omständighet hindrar Gjensidige från att fullgöra åtgärd enligt försäkringen,
får åtgärden uppskjutas utan påföljd för Gjensidige till hindret upphört.

10.13

Preskription
Den som har fordran på grund av försäkringen förlorar sin rätt om han inte framställer sitt
anspråk till Gjensidige inom sex månader från det han fått kännedom om sin fordran.
Den som har fordran ska vidare, för att inte förlora sin rätt, väcka talan mot Gjensidige om
anspråket inom tre år från det han fått kännedom om sin fordran, och i vart fall inom tio år från
det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. Har fordran anmälts i rätt tid enligt första
stycket, får talan dock alltid väckas inom sex månader från det att Gjensidige har meddelat
slutligt ställningstagande till anspråket.
Gjensidige kan vid slutligt ställningstagande till anspråk på grund av försäkringen, skriftligen
förelägga den som har fordran att inom sex månader väcka talan mot Gjensidige angående
beslutet. Försitts denna tid av den som har fordran, eller för han inte talan till dom, förlorar han
sin rätt att få ändring av beslutet.

10.14

Tillämplig lag
För försäkringen gäller i övrigt tillämplig svensk lag om försäkringsavtal.
Svensk rätt ska gälla för tolkning och tillämpning av försäkringsavtalet. Tvist angående avtalet
ska prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffar
utomlands.
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