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Tilläggsvillkor för bilhandlare PS607

1 Allmänt
Detta villkor innehåller utökningar av villkor ”Kombinerad företagsförsäkring PS200”, ”Flytande försäkring motor PS606” och ”PS600 Motorfordonsförsäkring”.

2. Cisternförsäkring
2.a Cistern
2.a.1 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för skada enligt punkt 5.a Brand samt tilläggsförsäkring B Maskinförsäkring –
maskinerier och datainformation i villkor ”Kombinerad företagsförsäkring PS200.”
2.b Innehåll i cistern
2.b.1 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för skada enligt punkt 5.a Brand i villkor ”Kombinerad företagsförsäkring PS200” och
dessutom för skada genom plötslig och oförutsedd förlust, förstöring eller förorening av den vätska, som
rinner ut från, eller finns i cisternen.
2.b.2 Försäkringen gäller inte
Ingen ersättning lämnas för skada
•
•
•

genom normalt svinn eller genom stöld
genom långsamt utträngande vätska (diffusion)
på innehåll vid dess hantering eller lagring genom blandning med annat ämne eller annan
vätska. Dock ersätts sådan skada som orsakats av ersättningsbar skada enligt 2.a.
Försäkringen gäller inte skada som uppstår på andra föremål än cisternen jämte innehåll inom
och utom försäkringsställe genom att vätska rinner ut från cistern, som omfattas av detta
villkor, utan särskilt avtal.

2.2 Utökning – Inbrottsförsäkring
Utökningen gäller punkt 3.1 i villkor ”Kombinerad företagsförsäkring PS200”.
Som försäkringslokal anses även under jord och under bar himmel befintliga cisterner med tillhörande
rörledningar samt pumpanordning (mätare) utanför byggnad.
Utöver vad som anges i villkoren gäller att påfyllnings- och tappordningar samt andra öppningar ska vara
försedda med betryggande låsanordningar.
Utan särskilt avtal ersätts inte skadegörelse på sedel- eller annan penningautomat och inte heller stöld
av pengar ur densamma i samband med inbrott.
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3. Containerförsäkring
3.1 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för brand-, vatten,- och inbrottsskada enligt allmänna villkoren, dock ej för stöld av
container med innehåll. För stöldbegärlig egendom enligt grundvillkoren, gäller försäkringen endast vid
brand- och vattenskada.
3.2 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller endast på försäkringsställe som finns angivet i försäkringsbrevet.
3.3 Självrisk
Självrisken är 20% av basbeloppet om inte annat anges i försäkringsbrevet.

4 Utökat villkor rån
4.1 Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet. Om inget belopp anges gäller beloppet 200 000 SEK.
Observera även säkerhetsföreskrifterna i X.X (Rånförsäkring)

5. Utökad ansvarsförsäkring avseende bilverkstad, bensinstation, garage och
motorverkstad
5.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen utökas enligt följande:
Beträffande leasingbilar ägda av försäkringstagaren, och som leasingtagaren lämnat in hos
försäkringstagaren för reparations- eller serviceåtgärd, gäller ansvarsförsäkringen som om
leasingtagaren ägt fordonet.
5.2 Var försäkringen gäller
Med ändring av villkor ”Kombinerad företagsförsäkring PS200” gäller försäkringen även för skada som
inträffar utanför Norden.
5.3 Försäkringen gäller inte
Ersättning enligt detta villkor lämnas inte för:
•

Skada på egendom som försäkrad eller annan för hens räkning hyrt, leasat, lånat eller eljest
nyttjat

•

Skada på egendom som försäkrad eller annan för hens räkning åtagit sig att uppföra eller
tillverka

•

Skada på skepp eller båt. Detta undantag gäller inte motor med därtill hörande utrustning eller
om arbetet endast avsett påfyllning av motorbränsle eller olja m. m, smörjning, byte av batteri,
tändstift eller brytarspetsar.
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•

Skada på den del av egendomen som vid skadetillfället är föremål för arbete. Denna
begränsning gäller inte om åtgärden endast avsett påfyllning av motorbränsle eller olja m. m,
smörjning, byte av batteri, tändstift, brytarspetsar eller däck.

•

Skada på egendom som orsakats i samband med förflyttning utanför område som disponeras
för verksamheten. Denna begränsning gäller inte om skadan är en följd av fel vid åtgärd som
vidtagits före förflyttningen.

•

Skada på egendom i samband med bärgning. Denna begränsning gäller inte vid skada på
motordrivet fordon samt släpfordon då dessa förbereds för transport från bärgningsplatsen.

•

Skada genom stöld eller skadegörelse.

•

Skada inom den försäkrades permanenta lokaler och anläggningar som omfattas av villkor
”Kombinerad företagsförsäkring PS200” oavsett om försäkring finns gällande eller inte.

•

Skador på motordrivet fordon, dessa ska istället täckas av gällande flytande motorförsäkring.

6. Avbrott
6.1 Hyresförlust - utökning
Med komplettering av ”Avbrottsförsäkring” i villkor ”kombinerad företagsförsäkring PS200” gäller:
•

Försäkringen gäller även för annan (medförsäkrad) än ägare till försäkrad byggnad om den
medförsäkrade och försäkringstagaren har samma juridiska person som ägare till respektive
företag.

•

Försäkringen gäller även för hyresförlust som uppkommer för den medförsäkrade då dennes
medförsäkrade byggnad drabbas av ersättningsbar skada enligt villkoret i övrigt, detta även om
försäkringstagaren är hyresgäst.

7. Säkerhetsföreskrifter
7.1 Cistern
7.1.1 Cistern
För cistern som innehåller brännbara eller frätande vätskor ska, om cisternen är beställd efter 19530915, av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) utarbetade och av Arbetsmiljöverket godkända
bestämmelser vara uppfyllda. Där dessa bestämmelser inte är tillämpliga – till exempel för cistern av
betong och cistern med flytande tak – ska cisternen vara godkänd av Kommerskollegium.
7.1.2 Avstånd till uppvärmningsanordning
Utan bolagets medgivande får inom 15 meter från cistern för brännbar vätska, eller i sådan cistern, inte
finnas uppvärmningsanordning för olja, eldstad eller bar eld i någon form.
7.1.3 Påfyllning och tappning
Vid påfyllning och tappning – dock minst en gång om året – ska vätskekvantiteten i cistern, som rymmer
mer än 50 𝑚3, mätas och journalföras, såväl före som efter påfyllningen respektive tappningen.
Journalen ska vid skada, samt då så begärs, företes för bolagets representant. Denna bestämmelse avser
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inte kontinuerlig tappning. Vid sådan tappning ska kontroll av normalt läckage eller svinn ske genom
andra lämpliga åtgärder.
7.1.4 Jordning och åskledare
Cistern för brännbar vätska ska vara elektriskt jordad. Cistern som inte är av plåt sa dessutom bara
försedd med åskledare.
7.1.5 Uppvärmning
Uppvärms i cistern befintlig brännbar vätska på annat sätt än medelst varmvatten eller mättad ånga
med högst 0,8 MPa övertryck, ska anordningen vara utförd enligt Sprängämnesinspektionens
anvisningar (se av Statens Brandnämnd/Brandinspektionen utgivet cirkulär).
7.1.6 Över- och undertryck
Cistern ska vara så utförd eller försedd med sådana anordningar att fara för bristning av cistern genom
övertryck eller vakuum undanröjs.
7.2 Container
Containern behöver uppfylla följande krav:
•

Containern skall väga minst 1000 kg och vara utförd av minst 1,5 mm stålplåt i hela sin
omslutningsyta.

•

Containern skall vara låst med containerlås som provats och rekommenderas av Svenska
Stöldskyddsföreningen.

•

Containerlåset skall vara monterat enligt tillverkarens anvisningar.

7.3 Rånförsäkring
Vid transport utanför försäkringsstället, med värde över 5 basbelopp, gäller försäkringen endast om
minst nedan angivna krav är uppfyllda:
För gods med värde:
Transporten får utföras med:
>5-10 basbelopp
En person, med valfritt färdsätt.
>10-35 basbelopp
En person, i bil med kommunikationsradio och överfallslarm, alternativt
med värdetransportväska
>10-35 basbelopp
Två personer, med valfritt färdsätt.
>35-130 basbelopp
Två personer, i bil med kommunikationsradio och överfallslarm,
alternativt med värdetransportväska.

Vid i- och urlastning till och från bil:
För gods med värde
Får utföras med
>5-10 basbelopp
En person
>10-35 basbelopp
En person med värdetransportväska
>35-45 basbelopp
Två personer
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Med värdetransportväska avses väska som vid försök till obehörig åtkomst av innehållet gör detta
oanvändbart. Väskan ska också ha godkänts av SSF.

8 Flytande försäkring
8.1 Geografisk omfattning
Med ändring av PS606 utökas giltighetsområdet till Gröna kort-området.
8.2 Biltransportfordon
Med ändring av PS606 omfattas egna biltransportsfordon som används i rörelsen.

9 Bedrägeriförsäkring
9.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller låntagare som vid skada kan uppvisa giltigt svenskt körkort. Försäkringen gäller även
låntagare som är nordiska medborgare (Norge, Danmark och Finland) och vid skada kan uppvisa läsbar
fotokopia på gällande körkort. Försäkringen gäller även övriga utländska medborgare som kan uppvisa
läsbar fotokopia av gällande utländskt körkort samt gällande pass.
9.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada genom brott som förövats under tid försäkringen har varit i kraft.
A) för personbil, lätt lastbil, lastmaskin (hjul eller bandburen) och gaffeltruck som försäkringstagaren äger eller som är mottagna i kommission
B) till skydd för försäkringstagaren, vid skada på fordonet då låntagaren orsakat skada genom
förskingring, undandräkt, olovligt förfogande eller bedrägeri. Försäkringen gäller också för
sådant brott mot villkoren som låntagaren gjort sig skyldig till utan försäkringstagarens vetskap
eller medgivande
C) för skada genom brott enligt b) som skett (förövats) inom Sverige.
9.3 Försäkringen gäller inte
Provkörning
Försäkringen gäller inte:
•
•
•
•

För skada för vilken ersättning kan erhållas genom annan försäkring eller trafikskadeersättning
om låntagaren är omyndig eller saknar gällande körkort
för den del av skadan som kan ersättas av låntagarens egna medel
om läsbar fotokopia av låntagarens gällande körkort saknas. Personen som lånar fordonet ska
överensstämma med foto, personnummer och namnteckning på körkortet
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•

om låntagaren är anställd av försäkringstagaren – vid utlåning mot ersättning

Uthyrning
Försäkringen gäller inte:
•
•
•
•

Om uthyraren gjort några avsteg från BURF:s ”regler för uthyrning”
Om uthyraren gjort några avsteg från sina egna uthyrningsregler
Om hyrestagaren vid hyrestillfället fanns med i BURF:s så kallade ”spärrlista” (gäller endast de
återförsäljare som innehar medlemskap i BURF)
Om hyrestagarens namnteckning på hyresavtalet inte överensstämmer med namnteckning på
uppvisat körkort.

9.4 Vid begäran om ersättning
9.4.1 Förlust av motorfordon
Förlust av fordon ersätts om fordonet inte kommer tillrätta inom en månad efter den dag vi erhållit en
komplett skadeanmälan, vilket innebär en fullständigt ifylld skadeanmälan samt polisanmälan med
komplettering av nedanstående handlingar:
Vid provkörning
En läsbar fotokopia av låntagarens körkort eller pass skall bifogas.
Vid uthyrning
En kopia av det aktuella hyresavtalet skall bifogas.
9.5 Värderings- och ersättningsregler för kaskoförsäkring

9.6 Självrisk
Om ingen självrisk anges i aktuellt försäkringsbrev utgår självrisken till 20% av skadebeloppet vid varje
skadetillfälle.

10 Tilläggsförsäkringar
10.1 Självriskeliminering vid provkörning
Försäkringen gäller för självriskeliminering vid provkörning av personbil eller lätt lastbil av presumtiv
kund (försäkringen omfattar ej anställda vid företaget). Tilläggsförsäkringen gäller under förutsättning:
•
•

att provkörning sker under normala öppethållandetider
att fordonet inte lånats ut

Trafikskada
Trafiksjälvrisken (10% av basbelopp) utgår, dock med undantag av punkt 2.1.2.2 i villkor ”PS600
Motorfordonsförsäkring.”
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Vagnskada
Ersättning lämnas för den del av självrisken som överstiger 5 % av basbelopp. Vid vagnskadegaranti
lämnas ersättning exklusive moms.
10.2 Eftermontage av fordonsdel
Om försäkringstagaren åtar sig att montera en fordonsdel på ett fordon efter försäljning av fordonet
men innan fordonet levererats till kund skall detta likställas med att försäkringstagaren mottagit
fordonet för om- eller tillbyggnad punkt B.2.2.1 c) i villkor PS606. Fordonet anses som mottaget vid den
tidpunkt då monteringen påbörjas. Ersättning lämnas dock endast vid skada på fordonet till följd av
montaget av fordonsdelen och i sådant fall med högst det belopp som motsvarar skadan, värderad
enligt punkt 3.8 i villkor PS600. Sådan ersättning lämnas även om skadan inträffar efter att fordonet
levererats till kund. Kostnaden för att göra om montaget av fordonsdelen ersätts inte.
10.3 Allriskförsäkring för hyrbil
Allriskförsäkring för hyrbilar gäller enligt punkt 6.11 i PS600.

11 Definitioner - Förklaringar
Basbelopp
Med basbelopp avses här prisbasbeloppet d.v.s. det belopp som fastställs enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring och som gällde för januari månad det år skadan inträffade.
BURF
Med förkortningen ”BURF” avses Biluthyrningsbranschens Riksförbund.
Cistern
Till cistern räknas även från denna gående rörledningar till och med närmast cisternen befintlig ventil.
Avses bensinstation betraktas cisternen omfatta från denna gående rörledningar, fat, pumpanordning
(mätare) till och med närmast cisternen befintlig ventil. Till cistern räknas för bensinstation även
innehåll i denna samt innehåll i fat.
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