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Bilaga 1- utdrag ur försäkringsvillkor Entreprenad 

och montage (If) 

 
Anmälan om skada 
För att vi ska kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt ska en eventuell skada anmälas till 
närmaste depå utan dröjsmål. Samt att du som kund gör en polisanmälan. Om skadan inte 
anmäls i tid kan det i vissa fall påverka ersättningen. Mer om detta står att läsa i villkoren.  
 
Försäkringen gäller för en oförutsedd skada men det finns några viktiga begränsningar och 
säkerhetsföreskrifter som du bör känna till. Vi har valt ut några av dem. 
 
Vad försäkringen gäller för 
Med ändring av försäkringsvillkoren för Entreprenad och montage gäller försäkringen enbart 
för skada och stöld av uthyrda hjälpmedel som förvaras på annan plats än ordinarie 
försäkringsställe, i fordon vid transport inom eller utanför ordinarie försäkringsställe.  
 
Med ändring av uppgifterna i försäkringsbrevet för hjälpmedel för uthyrning gäller att 
försäkringsbeloppet 5 000 000 kr är ett förstariskbelopp och samtidigt högsta ersättning vid 
varje skada för ett enskilt hjälpmedel.  
 
Med ändring av säkerhetsföreskrifter gällande förvaring av hjälpmedel på arbetsplats sker 
ingen påföljd à 15 000 kr i självrisk om säkerhetsföreskrift inte uppfylls. (se rubrik säkerhets-
föreskrifter nedan) 
 
Med ändring av försäkringsvillkoren för Entreprenad och montage 4.2 omfattar försäkringen 
även inhyrda hjälpmedel avsedda för uthyrning. 
 
Försäkringen gäller även för uthyrda hjälpmedel som stadigvarande förvaras i fordon. 
 
Allrisk för Entreprenad- och montageverksamhet 
 
5.1.1 Oförutsedd skada 
Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom. 
 
Omfattning: 

• Brandskada 
• Vattenskada 
• Inbrott, rån och skadegörelse 
• Annan skadehändelse 
• Naturskada 

 
Försäkringsbelopp: 500 000 kr 
Självrisk: 5 000 kr 
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Begränsningar 
• Vid skada på arbeten till följd av fel betalar vi inte sådana kostnader som skulle ha 

uppkommit om felet hade avhjälpts omedelbart före skadans uppkomst. Vid skada på 
arbeten betalar vi, om lokalisering krävs för att avhjälpa felet, och den ersättningsbara 
skadan på arbeten överstiger försäkringens självrisk ersättning för kostnaden för att 
lokalisera felet samt kostnaden för återställande efter sådan lokalisering. Kostnaden för 
att åtgärda själva felet ersätts inte. 

• Skada på hjälpmedel som uppkommer genom inre haveri (maskinskada). 
 
Säkerhetsföreskrifter vid stöld  
• Vid stöld på arbetsområde ska lös egendom, oavsett tidpunkt, förvaras i låst lokal eller 

container som uppfyller skyddsklass 2 eller – om egendomens vikt eller volym innebär att 
den inte kan förvaras i låst lokal – förvaras utomhus inom en godkänd inhägnad. Om 
kravet inte är uppfyllt görs – utöver den avtalade självrisken – ett avdrag med 15 000 
kronor. 

• Vid stöld ur en container krävs att den låses med en godkänd/certifierad låsbom i klass 4 
eller 5. Observera att den s.k. Rylibommen, en plattjärnsbom i dimension 10 x 60 mm 
med en på bommen fastsvetsad kåpa som skydd mot angrepp mot hänglåset, inte 
uppfyller klass 4 eller 5. Ett inbrott i en container låst med Rylibommen medför således 
normalt ett avdrag på 15 000 kronor. 

 
2 Vid skada 
2.1 Framkallande av försäkringsfall 
Om den försäkrade framkallat ett försäkringsfall 
a) uppsåtligen betalas ingen ersättning. 
b) genom grov vårdslöshet eller genom att den försäkrade måste antas ha handlat eller 
underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle 
inträffa och det är 
• företagsförsäkring betalas ingen ersättning. 
c) genom vårdslöshet som inte är grov kan detta medföra nedsättning i den mån det särskilt 
anges i ett produktvillkor. 
Om den försäkrade förvärrat följderna av en skada gäller vad som sägs i föregående stycke i 
den utsträckning förhållandet har påverkat skadan. 
För nedsättning av trafikskadeersättning gäller trafikskadelagen. 

2.2 Förhindra eller minska skadan 
2.2.1 Räddningsplikt 
När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, dvs även när 
händelse som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträffar, ska den försäkrade efter 
förmåga vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan. 
Anmärkning: 
För egendomsförsäkring och avbrottsförsäkring vid egendomsskada innebär ovanstående till 
exempel att den försäkrade 
• snarast möjligt ska omhänderta och skydda skadad och oskadad egendom 

2.3.2 Skadeanmälan 
Skadehändelse som 
• har inträffat 
• den försäkrade inser eller borde inse kommer att inträffa eller 
• den försäkrade befarar eller borde befara kommer att inträffa 
ska anmälas till If utan dröjsmål. 
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2.3.3 Begäran om försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd 
Den som begär försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd ska 
a) visa att försäkringsfall föreligger 
b) lämna specificerat krav på ersättning enligt Ifs anvisningar 
c) om annan försäkring gäller för samma skada, upplysa If om detta 
d) göra polisanmälan på den ort där skadan inträffat samt sända anmälan till If vid 
• stöld eller annat tillgrepp, 
• inbrott, 
• rån, hot eller överfall, 
• förmögenhetsbrott eller 
• i tillämpliga fall, misstanke om eller försök till sådana brott. 
Anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd ska anmälas till If senast ett 
år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkrings-
skydd inträdde. Det som anges i detta stycke påverkar inte en skadelidandes rätt att rikta 
direktkrav mot If enligt 9 kap. 7 § första stycket 1 försäkringsavtalslagen (2005:104) 

 

  


