
 
  

 

 

Exab: Försäkring  
 
Fördelar – försäkring för uthyrd egendom  

När du hyr maskiner hos någon av Exab's Kundcenter ingår försäkring för den eller de maskiner du hyr, i samarbete med 

försäkringsbolaget Gjensidige Försäkring. Avgiften för försäkringen uppgår till 5 % av Buttohyres-priset exklusive moms 

enligt gällande prislista.  

 

Vad omfattar försäkringen?  

Försäkringen gäller för fysisk skada på eller stöld av försäkrad egendom, orsakad av plötslig och oförutsedd utifrån 

kommande händelse.  

 

Säkerhetsföreskrifter  

Utöver allmänna säkerhetsföreskrifter enligt villkor finns också särskilda säkerhetsföreskrifter enligt Exab´s 

försäkringsvillkor för uthyrd egendom, t ex vid stöldskada gäller försäkringen om rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits 

med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt. Se detaljerade säkerhetsföreskrifter på 

nästa sida. I övrigt skall försäkrade objekt hanteras med normal aktsamhet. Med normal aktsamhet menas att använda sunt 

förnuft samt göra vad som går för att förhindra att skada sker.  

 

Begränsningar i försäkringen  

Försäkringen lämnar inte ersättning för skada genom:  

• Förslitning, förbrukning /förbrukningsmaterial, korrosion, beläggning eller annan gradvis försämring. 

 

Var gäller försäkringen?  

Försäkringen gäller i Sverige.  

 

Självrisk  

Grundsjälvrisken är 4500kr per skadetillfälle. Vid skada som understiger självrisken debiteras verklig kostnad.  

OBS! Trafik-och registreringspliktiga fordon omfattas av annan försäkring. 

I samband med stöld, skadegörelse eller annat misstänkt brott tänk på följande:  

1.Tidpunkt för brottet skall kunna preciseras. 

2. Rimliga åtgärder skall ha vidtagits av hyrestagaren med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet. 

3. Kopia på polisrapport skall snarast skickas till Exab´s uthyrande kundcenter. 
Komplett ifylld skadeanmälan tillsammans med nödvändiga bilagor skickas av uthyrande kundcenter till Gjensidige 

försäkring. 

 

 



 
  

Information om vår uthyrningsförsäkring 

Checklista 

– vid skada/stöld av maskiner: 

 
 

 

 

8. Säkerhetsföreskrifter 

 

Allmänt 

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa 

skada. 

Försäkringstagaren ska anmoda hyrestagare att iakttaga nedan angivna säkerhetsföreskrifter, t.ex genom att dessa införs i hyreskontraktet. 

Hyrestagaren ska iaktta 

• säkerhetsföreskrift som meddelats i lag eller förordning av myndighet avseende brand, explosion och åskslag, elfenomen eller 

strömavbrott. Annan föreskrift som meddelats av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i syfte att förhindra eller 

begränsa skada 

• föreskrifter som anges i hyrestagarens försäkringsbrev, de allmänna och särskilda försäkringsvillkoren 

 

8.1 Särskilda säkerhetsföreskrifter  

Utöver ovan angivna allmänna säkerhetsföreskrifter gäller särskilda säkerhetsföreskrifter. 

 

Under transport 

Då fordonet lämnas skall nyckel alltid tas bort ur fordonet, under kortare uppehåll t ex vid lastning och lossning skall fordonet hållas under 

uppsikt, vid övrig tillfällig parkering skall fordonet vara låst.  

 

Under lastning, omlastning eller lossning 

Egendomen ska tas om hand och övervakas med normal aktsamhet. Detta innebär bl.a. att den försäkrade ska vara uppmärksam på 

stöldrisken och ha den tillsyn över egendomen som förhållandena kräver för att stöld ska förhindras. 

 

 

När fordonet lämnas 

När fordonet lämnas vid annan tidpunkt än under transport, i samband med lastning, omlastning eller lossning ska förarhytt och låsbara 

utrymmen vara låsta, 

• öppningsbara fönster stängda 

• startnyckeln inte finnas kvar i fordonet 

• larm aktiverat 

 Ring Polisen 

Vid skada Dokumentera omgående 

• Händelseförlopp, anteckna, vittnen, ta bilder på arbetsområde, 

uppbrutna lås, skadade föremål, tidpunkt för brott skall preciseras. 

• Polisanmäl (vid misstänkt brott). 

• Inventera skadorna/ förlusterna, vad har skadats/stulits. 

Skadeförebyggande åtgärder Hur förvaras föremålen, vilka låsanordningar och stängsel finns, 

DNA-märkning. 

Informera uthyraren Kontakta uthyrande kund-center för att rekvirera en skadeblankett 

från Gjensidige eller för hjälp att upprätta/anmäla skadan. Uppge 

kund, telefon, kontakt-person och ordernummer. 

Fyll i skadeanmälan och bifoga: • Polisanmälan. 

• Förteckning av skadade/stulna objekt. 

• Fotografier. 

• Beskriv händelseförloppet väl! 



 
  
• släpfordon, både när det är kopplat till dragfordon och parkerats fristående, vara låst med godkänt kulhandskelås eller hänglås i minst 

hänglåsklass 3 enligt SSF. 

• egendom på släp / flak täckt med överbyggnad av trä, plåt eller annat hårt material och låst. 

• fordon ska inte lämnas utan tillsyn eller uppsikt i över 48 timmar. 

 

Allmänt 

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa 

skada. 

Försäkringstagaren ska anmoda hyrestagare att iakttaga nedan angivna säkerhetsföreskrifter, t.ex genom att dessa införs i hyreskontraktet. 

 

På arbetsområde 

Den försäkrade är skyldig att vidta säkerhetsåtgärder som är rimliga med hänsyn till egendomens värde, stöldbegärlighet och förhållandena 

i övrigt. Egendomen ska därför om den inte hålls under uppsikt, 

• förvaras i låst lokal eller container 

• öppningsbart fönster i omslutningsyta ska vara stängt och invändigt reglat 

Om egendomens vikt eller volym innebär att den inte kan förvaras i låst lokal eller container ska egendomen 

• förvaras omgärdad av stängsel, t.ex. byggstaket med en höjd om minst 2 meter och låst grind, eller 

• låsas fast t ex med godkänd kätting i klass 3 och godkänt hänglås i hänglåsklass 3 enligt SSF. 

Särskilda säkerhetsföreskrifter kan förekomma under respektive villkorspunkt eller i övrigt framgå av försäkringsavtalet, exempelvis 

besiktningsprotokoll till vilket försäkringsbrevet hänvisar eller återfinnas som säkerhetsföreskrift i hyrestagarens egen företags-eller 

kommunförsäkring och avse den lokal där uthyrd egendom förvaras. 

 

8.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter 

Har hyrestagaren när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning 

som villkoren hänvisar till, sätts den ersättning som annars skulle lämnats efter dragen självrisk ned med normalt 20 %. Med hyrestagare 

likställs annan som haft att tillse att föreskriften följdes. 

Avdraget kan ökas om särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. Avdraget kan minskas eller helt 

tas bort om 

• det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts. Ersättning betalas då för den skada som kan antas skulle ha 

inträffat även om föreskriften följts 
• särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. 

     


