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FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

3.20.2 Särskilda bestämmelser avseende bilverkstad, bensinstation och garage
Med tillämpning av Allmänna villkoret N01 i övrigt gäller för denna försäkring följande
kompletteringar och ändringar:
3.20.2.1 Självrisk
Vid skador som ersätts enligt dessa särskilda bestämmelser är självrisken alltid lägst 20 % av
basbeloppet. Högre självrisk kan avtalas.
3.20.2.2 Försäkringens omfattning
Skada på egendom som hyrs, transporteras m m
Pkt 3.7.10.10 ovan upphävs och ersätts med följande lydelse:
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som försäkringstagaren eller annan för hans räkning
- hyr, leasar, lånar eller nyttjar
- på grund av särskilt åtagande därom, transporterar, bärgar, lyfter eller förvarar
Undantaget för förvaring avser inte motordrivet fordon eller båt.
Skada på levererad egendom
Pkt 3.7.10.12 ovan upphävs och ersätts med följande lydelse:
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som försäkringsatagaren eller annan för hans räkning
- uppfört, sålt eller eljest levererat
- enligt avtal om uppförande, försäljning eller leverans monterat eller på annat sätt åtgärdat.
Försäkringen gäller inte heller kostnad för hantering eller åtgärd som nedlagts på den levererade
egendomen.
Undantaget avser inte skada på annan av försäkringstagaren såld och levererad egendom än den som
orsakat skadan under förutsättning att den skadade egendomen inte varit felaktig, bristfällig eller
felaktigt monterad, utrustad eller liknande.
Undantaget avser inte heller skada på tidigare levererad egendom om skadan inträffar till följd av att
försäkringstagaren:
- fullgör avtal som inte har samband med det ursprungliga leveransavtalet
- utgör servicearbete
Ingrepps- och utbyteskostnader
Pkt 3.7.10.16 ovan upphävs och ersätts med följande lydelse:
Om egendomen skadas och skadan inte ersätts av denna försäkring ersätts inte heller kostnader för
åtgärder föranledda av att egendomen måste undersökas, repareras eller bytas ut och att ingrepp därvid
måste ske i oskadad egendom.
Dock ersätts hälften av kostnaderna för ingrepp i oskadad egendom som är gemensamt för att
undersöka, reparera eller byta ut såväl undantagen som ersättningsbar egendom.
Vid skada på personbil, lätt lastbil eller motorcykel gäller försäkringen för hela kostnaden för
ingrepp i oskadad egendom som är gemensamt för att undersöka, reparera eller byta ut såväl
undantagen som ersättningsbar egendom.
Vad som anges i första, andra och tredje stycket beträffande ersättning för ingrepp gäller även för
demontering, flyttning eller annan åtkomståtgärd.

