Villkor T306:3
Biltransportförsäkring med egna fordon

T306:4 Biltransportförsäkring
med egna fordon
Försäkringsvillkor gäller från och med 1 januari 2021
1. Vem försäkring gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare av försäkrad egendom.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.
Folksams ansvar börjar då försäkrad egendom lämnar försäkringslokalen eller upplagsplatsen
och upphör då egendomen placerats på avsedd plats eller då egendomen disponeras på annat sätt
av försäkringstagaren.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller inom Norden om inte annat anges på försäkringsbrevet. Försäkringen
omfattar inte – såvida inte särskild överenskommelse träffats – varor som är avsedda att säljas
under resan.

4. Försäkrad egendom

4.1 Försäkringen omfattar egendom som försäkringstagaren för egen räkning transporterar
med egna, lånade, hyrda eller leasade fordon.
Som egendom avses även efterfordon (arbetsredskap) varmed avses fordon, som inte är släpfordon, är kopplat till annat fordon. För att ersättning vid skada på efterfordon ska utgå gäller
• att dragfordonet inte framförs med högre hastighet än 20 km/h. Om efterfordon är
försett med hjulringar av järn eller annat hårt material får hastigheten däremot inte
överstiga 10 km/h
• att såväl drag- som efterfordon är försedda med tillfredställande kopplingsanordningar.
4.2 Undantag
Försäkringen omfattar inte – såvida inte särskild överenskommelse träffats och detta anges
i försäkringsbrevet – för
• pengar och värdehandlingar*
• stöldbegärlig egendom*
• växter
• flyttgods
• postförsändelser
• varor av explosiv, brand- eller miljöfarlig beskaffenhet
* Definition – Pengar och värdehandlingar
Med pengar och värdehandlingar avses
• pengar och gällande frimärken
• aktier, obligationer, kuponger, inlösta lottsedlar, växlar, checkar, försäljningsnotor och andra
fordringsbevis eller värdebevis, till exempel färd- och inträdesbiljetter, månads- eller årskort,
förköpshäften samt telefonkort. Som värdebevis avses inte bank- och kreditkort eller liknande.
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* Definition – Stöldbegärlig egendom
Med stöldbegärlig egendom avses egendom bestående av
• tobak, vin och sprit
• antikviteter, konstverk och äkta mattor
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• kameror, projektorer, bandspelare, skivspelare, förstärkare, högtalare, radio-, video-, cd-,
dvd- och tv-apparater, MP3-spelare, digitalboxar, elektroniska musikinstrument, tillbehör
till nu uppräknade föremål
• pälsar, pälsverk och skinnkläder samt därför beredda eller oberedda skinn
• föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor eller ädelstenar
• ur avsedda att bäras, till exempel fickur, armbandsur eller hängur
• vapen och delar till vapen
• datorer, datatillbehör och programvara
• elektronisk kommunikationsutrustning (telefoner med mera).

5. Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för skada enligt den omfattning som framgår av försäkringsbrevet under
transport med försäkringstagarens egna fordon. Med egna fordon avses även anställdas fordon
och hyrda, leasade eller lånade fordon. Med fordon avses förutom bil, även traktor och släpfordon. Försäkringen omfattar inte transporter som sker i yrkesmässig trafik.
5.1 Trafikolycka
Försäkringen gäller för skada på den försäkrade egendomen genom trafikolycka. Med trafikolycka menas skada som uppkommit som direkt följd av att fordonet råkat ut för kollision, nedstörtning, vältning, sådan dikeskörning som föranlett bärgning av fordonet, brand, explosion,
åskslag, urspårning eller brott på ram, hjulaxel eller liknande. Försäkringen gäller också för
kollision med föremål utanför fordonet även om föremålet enbart träffar lasten.
5.1.2 Försäkringen gäller genom haveri till sjöss, under förutsättning att egendomen befinner
sig på fordonet. Med haveri till sjöss menas att fartyget gått totalt förlorat, uteblivit, sjunkit,
kantrat, strandat, kolliderat med annat fartyg eller annat föremål (däri inbegripet is) eller varit
utsatt för brand, explosion eller åskslag. Försäkringen omfattar även bidrag i gemensamt haveri.
5.1.3 Försäkringen ersätter bärgningskostnad och annan skälig kostnad, som försäkringstagaren
haft för minskning eller begränsning av skadan, detta även om försäkringsbeloppet härigenom
överskrides.
5.2 Trafikolycka och stöld
Utöver vad som anges i punkt 5.1 Trafikolycka, gäller försäkringen även för stöld när egendomen
befinner sig på fordonet. Med stöld menas styrkt tillgrepp.
5.2.1 Säkerhetsföreskrifter
För heltäckt fordon (med täckning eller skåpanordning av trä, plåt eller annat hårt material)
omfattar försäkringen skada genom stöld och/eller skadegörelse förövad i samband med inbrott
i fordonet.
Ersättning för stöld från obemannat fordon lämnas endast om fordonet hållits under uppsikt
eller parkerats i låst garage/låst inhägnat område och stölden förövats genom inbrott. Tändningsnyckeln ska vara urtagen och får inte förvaras i eller i omedelbar anslutning till fordonet.
Vid uppehåll som inte har samband med lastning eller lossning, och då fordonet lämnas utan
uppsikt eller vid nattparkering, ska även förarutrymme och lastutrymme vara låst och kopplingsanordning till släp vara låst med av Svenska Stöldskyddsföreningen godkänt lås.
5.3 Alla transportskador – Allriskförsäkring
Utöver vad som anges i punkt 5.1 Trafikolycka och punkt 5.2 Trafikolycka och stöld, gäller
försäkringen även för annan plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad
egendom.
5.4 Tilläggsavtal – Kyl- och värmetransporter
Ska försäkringen avseende kyl- och värmetransporter även omfatta sådan förlust, minskning
eller skada på varan som uppstått under transport såsom en direkt påvisbar följd av kyla eller
värme utan samband med trafikolycka måste tilläggsförsäkring tecknas.
Försäkringen gäller under förutsättning att
• transporten utföres med för kyl- respektive värmetransporter specialkonstruerat – helt isolerat
– fordon försett med anläggning för alstrande av termostatreglerad kyla eller värme. Försäkringen gäller således inte då transporten sker med fordon utrustat med provisorisk anordning,
empelvis katalytvärmare, även som temperaturskrivare.
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• transporten utföres i så kallad direkttrafik eller där tillgång finns till direkt anslutande kyl- eller
varmvagnsförbindelser.
5.5 Tilläggsavtal – Transporter med levande djur
Transport av levande djur omfattas endast om det framgår av försäkringsbrevet och omfattar
endast skador enligt punkt 5.1 Trafikolycka och punkt 5.2 Trafikolycka och stöld. Då särskild
överenskommelse träffats kan försäkringen även omfatta skada vid lastning och lossning.
Transporten måste ske med ändamålsenligt fordon.
Ersättningen är begränsad till 2 prisbasbelopp per djur.

6. Undantag – begränsningar

Försäkringen omfattar inte
• transporter som sker i yrkesmässig trafik
• tids-, ränte- eller konjukturförlust, förlorad handelsvinst, förlust av marknad, ökning av
kostnader eller annan indirekt förlust
• skada på försäkrad egendom som förorsakats eller består i
− normalt svinn
− att egendomen före transportens början inte emballerats, packats, anoljats eller annars
iordningställts för transporten på ett ändamålsenligt sätt eller att egendom, som inte varit
tillfredställande täckt, utsatts för nederbörd
− att fordonet förslitits, underhållits bristfälligt eller överbelastats
− att bredden på fordonet eller lasten eller fordonets hjultryck överskridit allmänna regler
eller föreskrifter
• skada på försäkrad egendom som uppkommit då fordonet av försäkringstagaren eller med
hans vetskap eller medgivande av annan person
− förts i terräng eller på väg vilken är förbjuden för lastbilstrafik
− framförts då föraren saknat för fordonet giltigt körkort eller då denne gjort sig skyldig till
rattfylleri eller varit straffbart påverkad av annat berusningsmedel än alkohol
− använts för olovlig forsling av varan eller brukats som hjälpmedel i samband med brottslig gärning
• skada på försäkrad egendom när fordonet hyrts ut eller lånats ut till annan med rätt för
denne att själv köra eller att anställa förare av fordonet
• förlust eller skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt förorsakats av eller
står i samband med jordbävning, vulkaniskt utbrott, atomkärnreaktion, radioaktivitet, krig,
invasion, krigsliknande operationer, vare sig krig förklarats eller icke, inbördeskrig, strejk,
eller lockout eller åtgärd av den, som obehörigen kommit till makten
• skada på vara som förorsakats av självantändning, förruttnelse, avdunstning, kyla, värme,
temperaturväxlingar, luftens inverkan eller annars av egendomens egenskap av att fördärvas
samt repor, skavning och andra ytliga skador, som inte innebär att föremålet deformerats,
såvida inte skadan är en direkt följd av en händelse, som omfattas av punkt 5.1 Trafikolycka
eller punkt 5.2 Trafikolycka och stöld.

7. Försäkringsbelopp

Försäkringen gäller med det belopp som anges i försäkringsbrevet. Värdet av den försäkrade
egendomen ska anses motsvara det pris, som egendomen skulle anses ha i allmänna handeln
utan handelsvinst och utan hänsyn till affektionsvärde eller annat särskilt värde, såvida inte
annat i försäkringsbrevet uttryckligen angivits.

8. Självrisk

Vid varje skada är självrisken 20 procent av ett prisbasbelopp, om inget annat anges i försäkringsbrevet.
8.1 Särskild självrisk – Höjdledsskada
Självrisken är 50 procent av ett prisbasbelopp vid kollision som föranletts av att fordonets höjd
inklusive last uppgått till 4,5 meter eller mera eller överstigit den maximihöjd som finns angiven
på viadukter och andra fasta överbyggnader över väg eller gata eller på ledningar eller dylikt.

9. Åtgärder i samband med skada

Befarad eller konstaterad skada ska omedelbart anmälas till oss. Inbrott, stöld och annan brottslig gärning samt brand ska dessutom anmälas till polisen och polisanmälan skickas till oss.
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Försäkringstagaren ska vidta av omständigheterna betingade åtgärder för avvärjande och
minskning av skadan. Skäliga kostnader härför ersättes under försäkringstiden.
Där ersättningsskyldighet åligger eller kan antagas komma att åligga tredje man ska försäkringstagaren vidta erforderliga åtgärder för bevarande av vår regressrätt.
Framställer inte försäkringstagaren begäran om ersättning inom ett år från det att denne fått
kännedom om dennes fordran är vi fria från ansvar.

10. Ersättningsbestämmelser

Det åligger försäkringstagaren att styrka befintligheten och värdet vid skadetillfället av den
försäkrade egendomen.
Om försäkringsbeloppet understiger totalvärdet av egendomen, som vid skadetillfället medföres
på fordonet är försäkringsgivaren ansvarig endast för så stor del av skadan, som svarar mot förhållandet mellan försäkringsbeloppet och ovan nämnda totalvärde. Folksam är inte skyldiga att
utbetala högre ersättning än som erfordras för förlustens täckande.
Grundläggande för beräkningen av skadan är värdena omedelbart före och efter skadans
inträffande.
Utöver vad som sagts i 5.1.2 och 5.1.3 lämnas inte ersättning för särskilda kostnader i anledning
av skada eller för värdeminskning, som kan kvarstå efter det att skadan avhjälpts genom fullgod
reparation. Skadad del, för vilken full ersättning utbetalas, tillfaller försäkringsgivaren.
Ersättning utbetalas senast en månad efter det att erforderlig utredning gjorts såvida inte hinder
utanför vår kontroll föreligger.
När vi utbetalat ersättning för skada övergår på oss den rätt försäkringstagaren kan ha att av
annan kräva ersättning för skadan.
Vi är, där inte särskilda omständigheter föranleder till annat, fria från ansvarighet om försäkringstagaren efter inträffat skadefall svikligen uppgivit, förtigit eller fördolt något förhållande
av betydelse för skadefallets bedömande.
Då skada inträffat, har försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar
efter uppsägningen.

X. Allmänna avtalsbestämmelser

Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt villkor K302 eller enligt
X. Allmänna avtalsbestämmelser i för försäkringen gällande grundvillkor.
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