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Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Verktygsförsäkring

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Verktygsförsäkrings skydd består av Brand, Inbrott, stöld, skadegörelse, rån och inbrott, Läckageskador samt Allrisk. Försäkringen är en til�
läggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring.
Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare till försäkrad
egendom

vid varje skadetillfälle dras självrisk på 0,2 basbelopp om inte annat
avtalas. Om underlåtelse att följa säkerhetsföreskrifterna företer
orsakssamband med skadans uppkomst eller dess belopp kan
ersättningen nedsättas eller avböjas

Försäkrad egendom är
material och varor
verktyg och arbetsredskap
reservdelar och liknande som använd av den försäkrade vid
utförande av reparationer, installationer montage och andra
arbeten
Skydd, om inte annat avtalas
brand

Vilka är mina skyldigheter?
•

du måste anmäla inträffad skada så snart som möjligt

•

handha egendomen med tillbörlig aktsamhet

•

försäkrad egendom skall förvaras inlåst eller hållas under uppsikt

naturskador och dammgenombrott

När och hur ska jag betala?

inbrott, stöld och skadegörelse samt rån och överfall
vatten
allrisk – plötslig och oförutsedd skada på egendom genom in
ifrån eller utifrån kommande händelse av annan orsak än brand,
naturskada, inbrott, stöld och skadegörelse samt rån och överfall
eller vatten

•

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

•

tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller
•

premien betalas senast på förfallodagen

på angivet försäkringsställe under försäkringstiden

Hur kan jag säga upp avtalet?
Vad ingår inte i försäkringen?
Ersättning betalas inte för skada
som består i förslitning, förbrukning, korrosion, rost frätning,
beläggning eller annat långsamt verkande fenomen som röta,
mögel och åldrande
som är av sådan art att den inte påverkar egendomens an
vändbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller
justering
som uppkommit under sådana omständigheter att den försäk
rade eller dennes arbetsledning borde insett att skada med stor
sannolikhet skulle komma att inträffa

•

om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

•

försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet
av väsentlig betydelse

•

försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden

•

vi kan säga upp försäkringen om
•

du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

du inte har betalat premien i tid

genom stöld, bedrägeri, förskingring eller annat liknande
förmögenhetsbrott. Vid stöld eller annat tillgrepp gäller dock
försäkringen om stöldtillfället kan preciseras och rimliga säker
hetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens värde och
stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt
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