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VILLKORSINSTRUKTION
SRFs villkor ingår i en serie av allmänna och särskilda villkor. Vilka som gäller för respektive försäkringstagare
framgår av försäkringsbrevet, som också visar vilken omfattning försäkringen har. Även om ett villkor omfattar
fler skadehändelser eller moment än vad som framgår i försäkringsbrevet, så är det försäkringsbrevet som styr
SRFs åtagande.

OMFATTNING
1

MOTORFORDONSFÖRSÄKRING

1.1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen för person- och sakskada som är en följd av trafik med
det försäkrade fordonet.
Förar- och passagerarolycksfallsförsäkringen gäller för förare och passagerare i det försäkrade fordonet då denne är
svensk medborgare eller har hemvist i Sverige.
Kaskoförsäkringen gäller för försäkrad till den del denne bär risken för skada på eller förlust av försäkrat fordon
och övrig försäkrad egendom. Om fordonet har köpts på avbetalning eller kredit har SRF rätt att lämna
ersättning till säljaren.
Har försäkrad hyrt det försäkrade fordonet gäller kaskoförsäkringen till förmån för dess ägare. Har försäkrad köpt
det försäkrade fordonet på avbetalning eller kredit eller leasat fordonet gäller försäkringen till förmån för säljaren
eller leasegivaren. Ersättning lämnas högst med säljarens återstående fordran enligt reglerna i lagen om
avbetalningsköp mellan näringsidkare m fl.
Rättsskyddsförsäkringen gäller för det försäkrade fordonets ägare, brukare och förare i denna deras egenskap.
Rättsskyddsförsäkringen gäller inte för den som brukat fordonet utan lov.
Hyrbilsförsäkringen gäller för försäkrad.

1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för skador som inträffar under försäkringstiden under förutsättning att försäkringen då var i
kraft.
Beträffande rättsskyddsförsäkring, se 3.11.

1.3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller i de länder som är anslutna till det s k gröna kortområdet och vid transport mellan dessa.
Trafikförsäkringen gäller i hela världen enligt trafikskadelagen för svensk medborgare och för den som har sin
hemvist i Sverige och som skadas till följd av trafik med försäkrat fordon som är svenskregistrerat.
Försäkringen för motorredskap gäller i Sverige, Danmark, Finland och Norge.
Försäkringen avser endast fordon med trafikförsäkringsplikt och som anges i försäkringsbrevet.
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1.4 FÖRSÄKRAD EGENDOM OCH FÖRSÄKRINGSBELOPP
1.4.1 Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för skador på
• fordonet i dess standardutförande
• utrustning i eller på fordonet som kan anses vara normal för fordonet och som är tillverkad som
fordonstillbehör, med högsta ersättningsbelopp om 25 000 kr. För lastbil med totalvikt högre än 3 500 kg är
högsta ersättningsbelopp dock tre prisbasbelopp. Fast monterat tillbehör för mobiltelefon såsom kablage,
hållare och handsfreeutrustning anses utgöra försäkrad egendom
• lackering utöver fordonets seriemässiga utförande med högsta ersättningsbelopp om 10 000 kr
• en uppsättning ej monterade sommar- eller vinterhjul till personbil och lastbil med en högsta totalvikt
om 3 500 kg
• tillfälligt avmonterad fordonsdel, dock inte reservdel eller elektronisk utrustning. Om annan fordonsdel eller
utrustning monteras i dess ställe, gäller försäkringen endast för den fordonsdel eller utrustning som är
monterad
• avmonterad utrustning avsedd för försäkrat motorredskap

1.4.2 Undantagen egendom
Försäkringen omfattar inte
• mobiltelefoner
• portabla DVD spelare
• CD och DVD skivor samt övriga tillbehör till media, eller
• verksamhetsrelaterad icke fordonsrelaterad egendom

1.4.3 Försäkringsbelopp
SRFs ersättningsskyldighet är begränsad till de försäkringsbelopp som angivits i försäkringsbrevet för varje slag av
egendom, skadehändelse och försäkringsform.
För viss egendom, skadehändelse eller försäkringsform är dock ersättningen särskilt begränsad enligt
bestämmelser i detta försäkringsvillkor.
Högsta ersättning genom trafikförsäkringen med anledning av en och samma skadehändelse är 300 miljoner kr,
ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade.

1.5 SJÄLVRISK
Vid varje skadetillfälle dras från det sammanlagda skadebeloppet, beräknat enligt 6.8 Värderings- och
ersättningsregler, 6.9 Undantag och 1.6 Räddningskostnad, ett belopp som utgör den försäkrades självrisk.
Självrisken är 5 000 kr om inget annat anges i försäkringsbrevet eller i försäkringsvillkoret i övrigt.
Har försäkrad rätt till ersättning från SRF genom
• olika moment av motorfordonsförsäkring
• motorfordons- och företagsförsäkring
• motorfordons- och transportöransvarsförsäkring
• försäkring för dragfordon och släpvagn
för en eller flera skador som inträffat vid samma tillfälle tillämpas den högsta av de tillämpliga självriskerna
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1.6 RÄDDNINGSKOSTNAD
I samband med skada som omfattas av försäkringen lämnas ersättning för kostnad för sådan åtgärd som det
åligger försäkrad att vidta enligt 7.8 (Räddningsplikt) för avvärjande eller begränsning av ersättningsbar skada, om
åtgärden med hänsyn till omständigheterna varit försvarlig.
Mer omfattande räddningsåtgärder ska alltid vidtas i samråd med SRF, om det finns tid för det med hänsyn till
behovet av åtgärden.
Undantag
Räddningskostnad ersätts inte i den mån rätt till ersättning för kostnaden föreligger från annan enligt lag, särskild
författning eller åtagande i avtal.
Detta undantag tillämpas inte i den mån den försäkrade kan visa att den ansvarige inte kan fullgöra sitt
åtagande.

2

TRAFIKFÖRSÄKRING

2.1 OMFATTNING
Trafikförsäkringen gäller enligt reglerna i trafikskadelagen för person och sakskada som är en följd av trafik i
Sverige med det försäkrade fordonet.
Enligt trafikskadelagens regler utgår inte ersättning för skada på egendom som transporteras med fordonet.
Varje skadad förare eller passagerare får enligt denna försäkring ändå ersättning högst med 1/2 prisbasbelopp för
samtidigt skadade kläder, skor, glasögon, klocka och plånbok som bars vid skadetillfället. Denna utvidgade rätt
till ersättning gäller inte värdeföremål som t ex datautrustning, mobiltelefon, kamera, smycken och inte pengar
eller värdehandlingar.
Trafikförsäkringen gäller även för skada utanför Sverige, varvid ersättningen beräknas enligt skadelandets
lagstiftning. Beträffande svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige, se 1.3 stycke 2.

2.1.1 Utvidgad ersättning
Vid skada på egendom kan ersättningen minskas (jämkas) om den som drabbats av skadan varit medvållande,
d v s själv haft skuld i att skadan inträffat. Oavsett detta betalar försäkringen ojämkad ersättning upp till
1/4 prisbasbelopp. För den del av skadan som överstiger 1/4 prisbasbelopp minskas ersättningen enligt reglerna i
trafikskadelagen.
Utvidgad ersättningsrätt gäller inte
• vi d skad a p å
o motorfordon
o fordon som är kopplat till motordrivet fordon
o spårbundet fordon eller egendom som transporteras med liknande fordon
o egendom som tillhör försäkrad själv eller det försäkrade fordonets brukare eller ägare
• om ägaren av egendomen varit grovt vårdslös eller orsakat skadan med uppsåt

2.1.2 Förhöjd självrisk
Trafikförsäkringen gäller med en förhöjd självrisk (Trafiksjälvrisk) om 20 prisbasbelopp per skada vid skada på
luftfarkost eller delar till sådan. Den förhöjda självrisken tillämpas endast för skada som inträffar på flygplats
eller annan plats där luftfarkost står uppställd eller delar till sådan förvaras.
Trafikförsäkringen gäller med en förhöjd självrisk (ungdomssjälvrisk) som uppgår till ordinarie självrisk samt
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1 000 kr om föraren var under 24 år när skadan orsakades och denne varit vållande till skadan.

2.1.3 Undantag från förhöjd självrisk
Förhöjd självrisk tillämpas inte om
• skada orsakades medan fordonet var stulet eller tillgripet
• skada orsakades när polisman eller annan behörig person besiktigade fordonet
• försäkrad kan bevisa att annan än denne, föraren eller passagerare vållat skadan eller att skadan orsakats
genom bristfällighet på annat motordrivet fordon och att det inte visas att försäkrad, föraren eller
passageraren varit medvållande eller att bristfällighet på det egna fordonet medverkat till skadan

2.1.4 Farligt gods
Försäkringen gäller med en tillkommande självrisk om 10 % av ett prisbasbelopp om föraren vid transport av
farligt gods saknar gällande ”intyg om utbildning av förare av fordon som transporterar ADR-gods” och då
skadan orsakats av godset. Sådant intyg (s k ADR-intyg) fordras vid inrikes och utrikes transport av farligt gods i
• tank eller tankcontainer om 3 kubikmeter eller mer
• behållare eller kärl om 450 liter eller mer och då den sammanlagda volymen av behållare eller kärl
uppgår till 3 kubikmeter eller mer

2.2 FÖRAR- OCH PASSAGERAROLYCKSFALL
2.2.1 Omfattning
Försäkringen ger vid olycksfall som uppkommer i följd av trafik med det försäkrade fordonet rätt till ersättning för
personskada.

2.2.2 Ersättning vid medicinsk invaliditet
När personskadan har medfört medicinsk invaliditet och tillståndet är stationärt, utbetalas invaliditetsersättning
enligt nedan.
Med medicinsk invaliditet menas att personskadan medfört bestående nedsättning av den försäkrades
kroppsfunktion.
En förutsättning för rätt till ersättning är att personskadan inom tre år medfört någon mätbar medicinsk
invaliditet. Slutbedömning ska dock göras först när invaliditetsgraden är definitivt fastställd.
Försäkringsbeloppet vid fullständig (100 %) medicinsk invaliditet är 16 prisbasbelopp. Ersättning betalas ut
förhållande till dels invaliditetsgrad och dels åldern vid skadetillfället. Om den försäkrade vid skadetillfället fyllt
46 år reduceras ersättningen med 2,5 % för varje år åldern överstiger 45 år, dock längst till och med 75 års
ålder.
Om personskadan medfört skador på flera kroppsdelar så att den totala invaliditetsgraden överstiger 100 %,
begränsas ersättningen ändå till försäkringsbeloppet vid fullständig invaliditet efter åldersreduktionen enligt
ovan.
Bestämning av invaliditetsgraden sker med ledning av Svensk Försäkrings ”Gradering av medicinsk invaliditet”.

2.2.3 Utbetalning av invaliditetsersättning
Slutreglering av skadan görs först när den medicinska invaliditeten är fastställd. Om den skadade avlider innan
slutreglering skett utbetalas till dödsboet det belopp som svarar mot den säkerställda medicinska invaliditeten
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som förelåg före dödsfallet. Ersättning lämnas inte om dödsfallet inträffat inom 12 månader från skadedagen.

2.2.4 Omprövning av invaliditetsersättning
Medför personskadan att den försäkrades kroppsfunktion väsentligt försämras efter det att slutreglering skett,
har den försäkrade rätt att återkomma och få ersättningen prövad på nytt. Omprövning medges inte sedan tio år
förflutit från det att SRF meddelat beslut i ärendet.

2.2.5 Dödsfall
Om den försäkrade avlider på grund av personskadan inom tre år från olycksfallsskadan utbetalas 1
prisbasbelopp till den försäkrades dödsbo.

2.2.6 Säkerhetsföreskrifter
Som säkerhetsföreskrift gäller att
• föraren ska ha det körkort, förarbevis eller ålder som krävs enligt lag eller förordning
• vid övningskörning ska både lärare och elev uppfylla kraven för tillåten övningskörning
• föraren får inte göra sig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri
Om föreskrifterna inte följs kan ersättning vid skada minskas eller utebli enligt 6.6.

2.2.7 Undantag avseende förar- och passagerarolycksfall
Förar- och passagerarolycksfallsförsäkringen gäller inte för personskada som uppkommit under den tid fordonet
olovligen brukats.

3

KASKOFÖRSÄKRING

3.1 OMFATTNING
Kaskoförsäkringen omfattar försäkringsformerna:
vagnskade-, brand-, glasrute-, stöld-, maskin-, avställnings-, räddnings-, bärgnings-, rättsskydds-, och
djurkollisionsförsäkring. Det framgår av försäkringsbrevet vilka försäkringsformer som ingår i avtalet.
Om det i försäkringsbrevet anges delkaskoförsäkring ingår ovan nämnda försäkringsmoment utom
vagnskadeförsäkringen.

3.2 FÖRHÖJD SJÄLVRISK
3.2.1 Höjdledsskada
Kaskoförsäkringen gäller med en förhöjd självrisk om 0,5 prisbasbelopp vid vagnskada som uppstått genom att
fordon eller tillkopplat släpfordon varit för högt med hänsyn till förhållandena där det framfördes eller drogs till
exempel på grund av bro, hängande anordningar, tak eller liknande. Till fordonet räknas här även utrustning i eller
på fordonet.

3.2.2 Kör- och vilotidsregler
Kaskoförsäkringen gäller med en extra självrisk om 0,5 prisbasbelopp utöver vald vagnskadesjälvrisk vid vagnskada
som uppstått i samband med att föraren brutit mot gällande arbetstidsregler, vilotidsregler eller kör- och
vilotidsregler.
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3.3 BRANDFÖRSÄKRING
3.3.1 Omfattning
Försäkringen gäller för skada
• genom brand, åskslag eller explosion. Med brand avses eld som kommit lös
• på elektriska kablar genom kortslutning samt direkta följdskador på elektriska komponenter

3.3.2 Säkerhetsföreskrifter avseende alla fordon
Som säkerhetsföreskrift gäller att
• föreskrifter meddelats i lag eller förordning eller som myndighet utfärdat för att förhindra eller begränsa
skada och som gäller för fordonet eller den lokal där fordonet huvudsakligen förvaras ska följas
• anordning som används för att värma eller torka fordonet eller del av fordonet ska vara godkänd för detta
ändamål av Sveriges Provnings och Forskningsinstitut, Sprängämnesinspektionen eller SEMKO. Fabrikantens
anvisningar ska följas.
• föreskrifter som meddelats i lag eller förordning beträffande starkströms anordning ska följas
• föreskrifter ska iakttas som myndighet utfärdar för att förhindra eller begränsa skada och som gäller för
fordonet eller den lokal där fordonet i regel förvaras
• elektriska kablar och komponenter ska vara fackmannamässigt monterade
• instruktioner om handhavande och underhåll från tillverkare eller annan ska följas

3.3.3 Säkerhetsföreskrifter avseende lastmaskiner och motorredskap
Som säkerhetsföreskrift gäller att
• motorredskap ska uppfylla Brandskyddsföreningens krav SBF 127 vad gäller kabelskydd, avstängningsanordningar,
säkerhetsbesiktning m m. Information om innehållet kan fås hos maskintillverkare och maskinleverantör
säkerhetsbesiktning ska göras av auktoriserad verkstad eller av annan behörig.
• batterikablar ska vara försedda med skyddsslang som motverkar mekanisk påverkan. Batteriet ska vara
försett med polskydd och skyddsmatta.
• fordonet ska vara försett med utvändig anordning för avstängning av elsystemet. När fordonet lämnas mer än
tillfälligt ska elsystemet stängas av.
• fordonet ska vara försett med handbrandsläckare klass 27A 144B min 4 kg
• fordonet ska minst en gång om året genomgå brandskyddskontroll
• fordon som huvudsakligen vistas i brandfarlig miljö ska vara utrustad med fast monterad släckanläggning
enligt brandsäkerhetsbestämmelserna SBF 127 och SBF 127B
• fordonet ska hållas rent för att minska brandrisken

3.3.4 Säkerhetsföreskrifter avseende bussar
Som säkerhetsföreskrift gäller att för nya bussar levererade efter 1 januari 2004, med en totalvikt över 10 ton ska
motorutrymmet vara försett med fast släckningsanläggning enligt Brandskyddsföreningens regler SBF 128.

3.3.5 Säkerhetsföreskrifter avseende lantbrukstraktorer
Som säkerhetsföreskrift gäller att
• lätt åtkomlig handbrandsläckare av klass 27A ska vara monterad. Där handbrandsläckare av klass 27A inte
kan monteras på grund av konstruktionsskäl, godkänns klass 13A89B, om inte annat anges i
fordonsförteckningen SBF 127B
• lantbrukstraktorer behöver inte genomgå årlig säkerhetsbesiktning

3.3.6 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter enligt 3.3.2–
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3.3.5
Om föreskrifterna inte följts kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt 6.6.

3.3.7 Undantag avseende brandförsäkring
Brandförsäkringen gäller inte för skada
• på motor, ljuddämpare, avgassystem, däck och slangar genom explosion i dessa
• genom trafikolycka, även om skadan uppkommit som en följd av brand, åskslag, explosion eller
kortslutning

3.4 GLASRUTEFÖRSÄKRING
3.4.1 Omfattning
Försäkringen gäller för skada som består i att vind-, sido-, tak- eller bakruta genombrutits, spräckts eller krossats.

3.4.2 Självrisk vid reparation
Om skada på glasruta åtgärdas genom reparation istället för byte av rutan, tillämpas en självrisk på 200 kr.

3.4.3 Undantag avseende glasruteförsäkring
Glasruteförsäkringen gäller inte för skada
• som skett vid kollision, eller om fordonet vält eller kört av vägen
• genom skadegörelse
• genom stöld
• på tillbehör som monterats på rutan t ex solfilm

3.5 STÖLDFÖRSÄKRING
3.5.1 Omfattning
Försäkringen gäller för skada:
• genom stöld
• genom tillgrepp av fordonet
• genom försök till sådant brott
• genom uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av tidigare nämnda händelser
Förlust av fordonet ersätts om fordonet inte kommit tillrätta inom 30 dagar från det att SRF fått kännedom om
händelsen.

3.5.2 Säkerhetsföreskrifter
Som säkerhetsföreskrift gäller att
• när fordonet lämnas ska fordonet vara låst med stöldskydd som är godkänt av Svenska stöldskyddsföreningen
• nycklar till fordonet får inte förvaras i fordonet eller i omedelbar anslutning till fordonet
• vid lastning och lossning av fordonet får startnyckel inte sitta i tändningslåset
• Förekommer nyckel till person- och lätt lastbil som är utrustad med elektronisk startspärr ska motsvarande
kod omedelbart raderas i bilens dator av auktoriserad verkstad
• Motorredskap ska stå under normal tillsyn. Det får således inte lämnas obevakat under en längre tid.
• Motorcykel ska vara låst med två skilda godkända lås. Om bygellås eller kättinglås används ska de omsluta
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•

två av fordonets motstående ramdelar, t ex de båda gaffelbenen.
Mopeds låsanordning ska antingen vara fast anbringad vid eller omsluta två av fordonets motstående
ramdelar, t ex de båda gaffelbenen.

Om föreskrifterna inte följts kan ersättningen vid skada minskas eller utebli enligt 6.6.

3.5.3 Extra självrisk
Stjäls radioutrustning, mobiltelefon, kommunikationsradio, navigationsutrustning och tillbehör till dessa,
tillämpas en extra självrisk med 20 % av kostnaden för reparation eller återanskaffning av den stulna
utrustningen.
Hade fordonet vid stöldtillfället ett av SRF godkänt larm som var i funktion tillämpas inte denna extra självrisk.

3.5.4 Undantag avseende stöldförsäkring
Stöldförsäkringen gäller inte för skada
• vid bedrägeri eller förskingringsbrott
• om försäkrad eller brukaren frivilligt överlämnat fordonet eller dess nycklar till annan vid exempelvis
provkörning

3.6 MASKINSKADEFÖRSÄKRING PERSONBIL OCH LÄTT LASTBIL
3.6.1 Giltighet
Försäkringen gäller endast för personbil eller lätt lastbil med en totalvikt om högst 3 500 kg, dock inte taxi, som
är högst 7 år gammal räknat från första registreringsdatum och som körts högst 10 000 mil. Försäkringen upphör
så snart som någon av gränserna har uppnåtts. Försäkringen gäller inte för skada eller fel som fabrikant,
återförsäljare eller verkstad enligt lag eller garanti ska svara för.

3.6.2 Omfattning
Försäkringen gäller för inifrån kommande plötslig och oförutsedd skada på nedanstående komponenter som
påverkar fordonets funktion:
• motor, grenrör, turbo/överladdningsaggregat med dess styrsystem
• laddluftkylare
• system för avgasrening utom ljuddämpare och avgasrör
• tändsystem inkl styr – och reglerkomponenter utom tändstift
• kylsystem för motor växellåda och kupé samt värmeelement
• startmotor, generator och följdskador som påverkar bilens elektriska funktion i dess standardutförande från
fabrik
• bränslesystem inkl insprutningssystem och dess styrdon utom ledningar och filter samt bränsletank
• kraftöverföring utom slitna lamellbelägg och följdskador härav
• bromsservo, styr - och reglersystem för låsningsfria bromsar, dock omfattas inte bromsbelägg samt hjul- och
huvudcylindrar
• styrinrättning
• krockkudde inkl styrsystem
Ersättning lämnas även för felsökningskostnad för att fastställa om skadan eller felet täcks av försäkringen.

3.6.3 Säkerhetsföreskrifter
Som säkerhetsföreskrift gäller att
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•
•
•

fabrikantens anvisningar beträffande drivmedel, service, skötsel m m av ovan nämnda komponenter ska
följas
bilen får inte köras så att motor och kraftöverföring utsätts för onormal påfrestning
service-, reparations- eller monteringsåtgärd ska vara fackmannamässigt utförd

Om föreskrifterna inte följs kan ersättning vid skada minskas eller utebli enligt 6.6.

3.6.4 Undantag
Maskinskadeförsäkringen, båda kategorierna, gäller inte för skada som
• kan omfattas av vagn-, brand eller stöldskadeförsäkring enligt dess villkor
• beror på uppenbart felaktig reparationsåtgärd
• orsakats av väta, köld, sönderfrysning eller korrosion
• orsakats genom användning av komponenter som avviker från fordonets seriemässiga utförande
• består i normalt slitage eller förbrukning eller orsakas av uteblivet eller dåligt underhåll eller
underlåtenhet från den försäkrade vid kännedom om begynnande skadebetingande risk
• uppstår på bränsletank, elektrisk ackumulator (batteri) och bränslecell

3.7 MASKINSKADEFÖRSÄKRING MOTORREDSKAP OCH FASTMONTERADE
MASKINERIER PÅ LASTBIL OCH SLÄPVAGN
3.7.1 Giltighet
Försäkringen gäller endast för
• motorredskap som är yngre än 4 år, räknat från tillverkningsåret
• fast monterad påbyggnad eller utrustning på lastbil eller släpvagn, som är yngre än 6 år räknat från
tillverkningsåret

3.7.2 Omfattning
Försäkringen gäller för inifrån kommande plötslig och oförutsedd skada som påverkar fordonets funktion.

3.7.3 Undantag
Maskinskadeförsäkringen, båda kategorierna, gäller inte för skada som
• kan omfattas av vagn-, brand eller stöldskadeförsäkring enligt dess villkor
• beror på uppenbart felaktig reparationsåtgärd
• orsakats av väta, köld, sönderfrysning eller korrosion
• orsakats genom användning av komponenter som avviker från fordonets seriemässiga utförande
• består i normalt slitage eller förbrukning eller orsakas av uteblivet eller dåligt underhåll eller
underlåtenhet från den försäkrade vid kännedom om begynnande skadebetingande risk
• uppstår på bränsletank, elektrisk ackumulator (batteri) och bränslecell

3.7.4 Säkerhetsföreskrifter
Som säkerhetsföreskrift gäller att
• fordonet får inte köras så att motor och kraftöverföring utsätts för onormal påfrestning
• service-, reparations- och monteringsåtgärd ska vara fackmannamässigt utförd
• fabrikantens anvisningar beträffande drivmedel, service, oljor, skötsel m m ska följas
• fabrikantens anvisningar beträffande montering och användning av påbyggnation och utrustning ska följas.
Påbyggnation och utrustning får inte användas så att de utsätts för onormal påfrestning.
• service-, reparations- eller monteringsåtgärd ska vara fackmannamässigt utförd
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Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada minska eller utebli enligt 6.6.

3.8 VAGNSKADEFÖRSÄKRING
3.8.1 Omfattning
Försäkringen gäller för skada:
• genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse av tredje man
• plötslig och oförutsedd skada under fordonstransport på annat transportmedel t ex bärgningsbil
• plötslig och oförutsedd skada på lastanordning, dock inte dess drivkälla, som är fast monterad på försäkrad
lastbil, t ex bakgavellyft, tipp eller kran. Skada som lastanordningen orsakat på den försäkrade lastbilen
ersätts också.
• på kranarm som är monterad på mobilkran genom kranarmsbrott
• monterad anordning på fordon eller motorredskap för vägarbete eller snöplogning

3.8.2 Säkerhetsföreskrifter
Som säkerhetsföreskrift gäller att
• fordonet får inte användas under förhållanden som innebär onormal påfrestning på fordonet
• fordonets maximilast får inte överstigas
• innan fordonet används på isbelagt vatten ska föraren förvissa sig om att isen har tillräcklig bärighet.
Vägverkets anvisningar ska iakttas.
• anordning på fordon och motorredskap ska monteras och användas enligt fabrikantens anvisningar
• vid övningskörning ska läraren och eleven uppfylla kraven för att övningskörningen ska vara tillåten
• när fordonet framförs ska det ha däck med sådana egenskaper som föreskrivs i trafikförordningen
• fordonet får inte framföras i högre hastighet än den tillåtna
• innan motorredskap används från pråm, båt eller liknande farkost ska föraren förvissa sig om att farkosten
har tillräcklig bärighet och att motorredskapet är tillfredsställande förankrat i farkosten
Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan ersättning vid skada minskas eller utebli enligt 6.6.

3.8.3 Undantag
Vagnskadeförsäkringen gäller inte för skada
• som består i slitage eller som kan hänföras till bristfälligt underhåll
• genom rost, frätning, köld, väta eller fukt
• om redskap, utrustning eller tillbehör inte monterats och använts enligt fabrikantens
anvisningar
• som ersätts genom brand, stöld och maskinförsäkringen
• som inträffat inne i kupéutrymme/lastutrymme (t ex omkullvält bilbatteri, läckage från
reservdunk/matkassar eller lösa djur som kan orsaka skada)
• som omfattas av vagnskadegaranti eller annat försäkringsåtagande

3.9 AVSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller endast om fordonet är registrerat som avställt i Fordonsregistret, inte brukas i något avseende
och är uppställt i Sverige.

3.9.1 Omfattning
Försäkringsskyddet omfattar
• stöldförsäkring enligt 3.5
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•

brandförsäkring enligt 3.3
uppsåtlig skadegörelse av tredje man, annan yttre olyckshändelse eller skada under transport på annat
transportmedel

3.10 RÄDDNINGS- OCH BÄRGNINGSFÖRSÄKRING
3.10.1 Giltighet
Försäkringen gäller för personbil samt lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kg och husbil samt till dessa kopplad
släpvagn.
Försäkringen gäller för sådan transport av förare, passagerare, försäkrat fordon, tillkopplad släpvagn och bagage
som har blivit nödvändig på grund av händelse enligt 3.10.2– 3.10.3.1 i samband med färd eller resa med
fordonet.
Rätt till ersättning över räddnings- och bärgningsförsäkringen förutsätter att en genom kaskoförsäkringen
ersättningsbar skada har utlöst behovet att räddning eller bärgning.

3.10.2 Förare och passagerare
Försäkringen gäller för transport av förare/passagerare till hemorten inom Norden när fordonet skadats, råkat
ut för annat driftstopp eller stulits
•
•

om fordonet skadats så svårt att det inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom den tid som är rimlig
med hänsyn till den fortsatta resan
om fordonet efter stöld inte kommit tillrätta innan resan fortsatt på annat sätt måste fordonet lämnas
kvar på grund av att föraren drabbats av olycksfall, plötsligt blivit sjuk eller avlidit och ingen passagerare kan
köra fordonet till hemorten, betalas reskostnaden för förare och passagerare samt hemtagning av
fordonet till hemorten

Hemtransport ska godkännas i förväg av SRF.

3.10.2.1 Ersättningsregler förare och passagerare
Ersättning lämnas högst med förares och passagerares resekostnad för resa med billigaste transportmedel.
Vidare färd till resmålet kan betalas i stället för hemresa om detta inte blir dyrare.
Reskostnad för passagerare betalas längst till den ort där passageraren påbörjar färden eller till fordonets hemort
om passageraren skulle ha avslutat färden där. Hemresa med privat bil ersätts endast efter överenskommelse
med SRF.

3.10.3 Fordonet
Försäkringen gäller för transport av fordon som skadats, råkat ut för annat driftstopp eller stulits,
• till närmaste verkstad
• till fordonets hemort om skadan är så allvarlig att fordonet inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom
den tid som är rimlig med hänsyn till den fortsatta resan
• till närmaste verkstad eller fordonets hemort om fordonet efter stöld kommit tillrätta efter det att resan
fortsatt på annat sätt.
Hemtransport ska godkännas i förväg av SRF.
Hämtning av oskadat eller reparerat fordon ska ombesörjas av försäkrad.
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3.10.3.1 Ersättningsregler fordonet
Ersättning lämnas för skäliga kostnader för transport av det skadade fordonet till närmaste verkstad eller
fordonets hemort inom Sverige. Kostnaden för hämtning eller hemtransport av fordonet ersätts med högst ett
belopp som motsvarar fordonets värde efter skadan.
Om fordon behöver hämtas på annan ort än hemorten, betalas försäkrads skäliga kostnader för hämtning av
fordonet till hemorten.
Hemtransport av bagage eller annan egendom som transporterats i fordonet ersätts endast i den mån sådan
egendom inte kan transporteras hem samtidigt som fordonet.

3.11 RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING FÖR FORDONET
3.11.1 När försäkringen gäller
Rättsskydd lämnas om försäkringen varit i kraft när de händelser eller omständigheter som ligger till grund för
anspråket eller misstanken om brott inträffade.

3.11.2 Var försäkringen gäller
Rättsskyddsförsäkringen gäller för anspråk eller misstanke om brott som har sin grund i händelse eller
omständighet som har inträffat inom försäkringens giltighetsområde, se 1.3 Var försäkringen gäller.

3.11.3 Vad försäkringen gäller för
3.11.3.1 Tvister
Försäkringen gäller för tvist avseende fordonet och dess framförande i trafik som kan prövas som tvistemål av
allmän domstol inom Norden. Försäkringen gäller också i resningsmål, om resning beviljas. Försäkringen gäller
även för tvist angående skadestånd som prövas inom ramen för brottmål, där försäkrad är målsägande. Tvist eller
mål som handläggs utanför Norden ersätts med skäliga och nödvändiga kostnader.

3.11.3.2 Brottmål
Försäkringen gäller för brottmål om den försäkrade misstänks eller åtalas för
• brott för vilket inte stadgas strängare straff än böter
• vållande till annans död
• vållande till kroppsskada eller sjukdom
Om det genom lagakraftvunnen dom kan visas att åtal mot den försäkrade för grov vårdslöshet i trafik, grovt
vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada eller sjukdom inte bedömts som grovt brott, gäller
försäkringen.

3.11.3.3 Försäkringsbolagets åtagande
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader från det att tvist uppstått eller brottsmisstanke delgivits
försäkrad samt utredningskostnader som inte ersätts av motpart, staten eller annan.
Försäkringen ersätter
• ombudsarvoden högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen årligen fastställer i vissa mål. Ersättningen
betalas till ombudet.
• rättegångskostnader – både den försäkrades egna och sådana som han efter domstolsprövning förpliktas att
utge. I sådana mål gäller försäkringen även för resning, dock endast om resning beviljats.
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•
•

rättegångskostnader som den försäkrade vid förlikning eller återkallelse av talan åtagit sig att betala till
motpart under förutsättning att den försäkrade gör det sannolikt att domstolen skulle ha ålagt den
försäkrade att betala rättegångskostnader med högre belopp om tvisten hade prövats
kostnader för skiljeförfarande – både den försäkrades egna och sådana som han förpliktigas utge – med
undantag för ersättning till skiljemännen

3.11.4 Försäkringsbelopp
Högsta ersättning genom rättsskyddsförsäkringen med anledning av en och samma skadehändelse är 3
prisbasbelopp. Detta gäller även sammanlagt för alla tvister med en eller flera försäkrade på samma sida som
grundar sig på väsentligen samma händelser eller omständigheter. Ersättning lämnas med högst 1 Mkr för samtliga
tvister som uppkommer under försäkringstiden.
Om den försäkrade delges misstanke för flera brott och åtal för dessa brott väcks samtidigt gäller försäkringen
med högst ett försäkringsbelopp.

3.11.5 Åtgärder vid tvist
3.11.5.1 Ombud
För att försäkringen ska gälla måste den försäkrade anlita ombud som företräder den försäkrade i förhandlingar
och rättegång.
Ombudet ska vara lämpligt med hänsyn till tvistens beskaffenhet, omfattning och den ort som den försäkrade är
bosatt eller orten där tvisten eller brottet är föremål för prövning. Ombudet ska antingen vara
• ledamot av Sveriges Advokatsamfund (advokat) eller biträdande jurist anställd hos sådan ledamot, eller
• annan person som för den enskilda tvisten uppfyller kraven på lämplighet.
SRF har rätt att begära prövning av ombudets lämplighet hos Svensk Försäkring. Beslutet är endast rådgivande.
Vid tvist gällande skäligheten av ombudets arvode och övriga kostnader mellan ombud som är ledamot av
Sveriges Advokatsamfund (advokat) eller biträdande jurist anställd hos sådan ledamot och SRF ska prövning ske
hos Ombudskostnadsnämnden. Ombudet och SRF förbinder sig att godta utfallet av sådan prövning. Övriga
ombud och försäkrad har rätt att begära prövning av skäligheten i arvode och övriga kostnader hos Svensk
Försäkrings nämnd för rättsskyddsfrågor. Ombudet och försäkrad förbinder sig att godta utfallet av sådan
prövning.

3.11.6 Undantag
Rättsskyddsförsäkringen gäller inte för tvist
• där värdet av vad som yrkas är lägre än 0,5 prisbasbelopp och därmed ska handläggas enligt reglerna
1 kap 3d § rättegångsbalken (s k småmål). Detta undantag tillämpas inte vid tvist på grund av
försäkringsavtalet
• som avser fordran eller annat anspråk på grund av yrkesmässig uthyrning av fordonet
• eller förundersökning och brottmål där misstanke eller åtal avser
o hastighetsöverträdelser enligt trafikförordningen
o körning mot rött ljus enligt trafikförordningen
o brott för vilket stadgas strängare straff än böter, t ex rattfylleri
o olovlig körning
• där försäkrad är kärandepart och tvisten ska handläggas enligt lagen om grupprättegång (2002:599)
• där den försäkrade inte har befogat intresse av att få sin sak prövad
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•

som uppkommit mellan företag eller inom samma koncern eller mellan delägare som omfattas av detta
försäkringsavtal

Rättsskyddsförsäkringen gäller inte heller för kostnader som avser
• ombudskostnader som uppkommer innan tvist uppstått eller den försäkrade delgivits misstanke om
eller åtalats för brott
• eget arbete, förlorad inkomst, resor och uppehälle
• verkställighet av dom, beslut eller avtal
Rättsskyddsförsäkringen gäller inte heller för merkostnader som kan uppstå genom att den försäkrade
• anlitat flera ombud eller byter ombud
• anlitar annat ombud än vad som är lämpligt med hänsyn till orten där verksamheten bedrivs eller ärendets
natur
• gjort sig skyldig till försumlig processföring eller på annat sätt förfarit försumligt

3.12 DJURKOLLISIONSFÖRSÄKRING
3.12.1 Omfattning
Djurkollisionsförsäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på försäkrat fordon i samband med kollision
med djur som kommit ut på körbana. Ersättning lämnas även om vagnskadeförsäkring inte har tecknats. Utöver
vad som anges i 3.12.2-3.12.3 gäller djurkollisionsförsäkringen med samma regler som vagnskadeförsäkringen.

3.12.2 Åtgärd vid skada
Vid kollision med/skada på älg, ren, rådjur, hjort och tamdjur fordras att försäkringstagaren eller föraren gör en
anmälan till ägaren eller jakträttsinnehavaren, eller då denne inte anträffas, till polisen.

3.12.3 Högsta ersättningsbelopp
Ersättning genom djurkollisionsförsäkringen med anledning av en och samma skadehändelse är begränsad till ett
belopp motsvarande självrisken vid vagnskadeförsäkringen, dock högst 10 % av prisbasbeloppet.

4

HYRBILSFÖRSÄKRING

4.1 OMFATTNING
Försäkringen gäller för personbil och lätt lastbil med en totalvikt om högst 3 500 kg om det
försäkrade fordonet inte kunnat användas på grund av brand-, glasrute-, stöld-, maskin eller
vagnskada som är ersättningsbar enligt SRFs villkor för respektive försäkringsform.

4.2 ERSÄTTNINGSBELOPP
Ersättning lämnas genom att SRF betalar
• dagersättning, eller
• skälig kostnad för hyra av annat likvärdigt fordon
Ersättningen uppgår till 75 % av dygns- och kilometerkostnaden hos av SRF anvisat
biluthyrningsföretag. Ersättning lämnas för kostnad för standardutrustat fordon som utrymmesmässigt
motsvarar det försäkrade fordonet.
Istället för hyrbilsersättning kan kontant ersättning lämnas med 200 kr per dag för personbil och 250 kr
per dag för lätt lastbil.
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Ersättning lämnas under högst 45 dygn.

4.2.1 Undantag
Hyrbilsförsäkringen gäller inte
• om fordonet vid skadetillfället är avställt eller belagt med körförbud
• till sådan del stillestånds- eller avbrottsersättning utgår från trafik- eller kaskoförsäkring
• för dag då fordonet trots skada kan användas
• för dag som förloras genom dröjsmål eller underlåtenhet från försäkrads sida

5

ALLMÄNNA UNDANTAG

Vid skador där trafikskadelagen är tillämplig utgår ersättning i enlighet med trafikskadelagens regler utan
inskränkning av undantagen i denna regel.
Försäkringen gäller inte
• om föraren fört fordonet utan att ha den ålder som krävs eller framfört fordonet utan att ha haft
den körkortsbehörighet som krävs för att framföra fordonet i enlighet med körkortslagen
• om föraren varit straffbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel. Försäkringen gäller dock om
föraren kan göra sannolikt att skadan uppkommit oberoende av detta
• om annan än anställd av försäkrad har framfört fordonet under samma förhållanden som tidigare nämnts
• under tävling eller träning för tävling
• om fordonet används för militära ändamål
• om skada orsakats när fordonet har använts trots att körförbud hade meddelats
• för skada som leverantör eller annan svarar för enligt garanti eller liknande åtagande. Försäkringen gäller
dock om den försäkrade kan visa att den som gjort åtagandet inte kan uppfylla detta.
• för skada som ersätts genom annan försäkring eller genom det allmänna
• för förlust som kan uppstå om skadeutredning, reparation eller utbetalning fördröjs p g a krig, strejk,
lockout, blockad, myndighetsåtgärd eller liknande händelser
• vid driftstopp på grund av drivmedelsbrist eller p g a uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel eller
underhåll
• på fordonsdel med konstruktions-, fabrikations- eller materialfel, om skadan orsakats av felet
• om den försäkrade framkallat försäkringsfallet med uppsåt. Med den försäkrade jämställs härvid även annan
som handlat med den försäkrades samtycke och den som beträffande försäkrad egendom har en väsentlig
ekonomisk gemenskap med den försäkrade om inte särskilda skäl talar mot detta.

5.1 Terrorism
Försäkringen omfattar inte förlust, skada, kostnad eller utgift som kan antas vara direkt eller indirekt, helt eller till
någon del bidragande del orsakad av
• terroristhandling
• åtgärd som vidtagits i syfte att förhindra eller reagera på terroristhandling
om inte den försäkrade kan visa att samband saknas mellan terroristhandling eller sådan åtgärd och förlusten,
skadan, kostnaden eller utgiften.
Med terroristhandling avses förfarande, inklusive hot om förfarande, som innebär straffbar gärning där
förfarandet vidtas eller där skadan uppstår och som kan antas vara utfört av politiskt, religiöst eller annat
ideologiskt skäl i avsikt att framkalla omfattande skada på, eller allmän fruktan för säkerhet till person eller
egendom.

5.2 Krig
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakas av eller står i
samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp.
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5.3 Dammgenombrott
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakas av eller står i
samband med brott i naturlig eller konstruerad uppdämning av vatten (dammgenombrott).

5.4 Atomkärnprocess
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakas av eller står i
samband med atomkärnprocess, såsom kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.

6

SKADEREGLERINGSBESTÄMMELSER

6.1 ANMÄLAN OM FÖRSÄKRINGSFALL
När försäkringsfall kommer till den försäkrades kännedom är den försäkrade skyldig att omedelbart meddela
det till SRF. Vid försäkringsfall som förutsätter att stöld, inbrott, rån eller annat brott har skett, ska den försäkrade
dessutom snarast polisanmäla händelsen och lämna intyg till SRF om att så har skett.
Beträffande preskription och preklusion se 7.13.

6.2 MERVÄRDESKATT
Försäkrad ska på begäran utnyttja sin avlyftningsrätt för att återbetala mervärdesskatt som utbetalats till
skadelidande.

6.3 BESIKTNING OCH REPARATION VID FÖRSÄKRINGSFALL
6.3.1 Besiktning
Vid anmäld skada har SRF rätt att låta besiktiga skadan och den försäkrade eller den som begär ersättning för
skadan är skyldig att medverka till sådan besiktning.
Om SRF lämnar anvisningar för reparation av fordonet eller andra åtgärder som kan ersättas ur försäkringen, är
den försäkrade skyldig att följa anvisningarna.

6.3.2 Reparation
Reparation får göras endast efter SRFs godkännande. Detta behövs inte vid glasskada eller räddningsskada. SRFs
anvisningar ska följas vad det gäller val av reparatör och reparationsmetod. SRF har rätt att företräda den
försäkrade i förhållande till den som utför reparationen.
I brådskande fall får sådan reparation utföras som är nödvändig för att färden med fordonet ska kunna fortsätta.
Fakturor, kvitton och intyg från verkstaden för den provisoriska reparationen ska bifogas med skadeanmälan.
Den försäkrade ska efter SRFs godkännande beordra reparationen och godkänna eller reklamera utfört arbete.

6.4 ERSÄTTNINGSKRAV OCH SKYLDIGHET ATT LÄMNA UPPLYSNINGAR
Den försäkrade är skyldig att skriftligt specificera sitt krav på försäkringsersättning i enlighet med
försäkringsvillkorens bestämmelser om vad som kan ersättas.
Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål och utan ersättning tillhandahålla handlingar och andra upplysningar
som kan vara av betydelse för utredning av försäkringsfall, såsom originalkvitton och läkarintyg. Försäkrad är
också skyldig att upplysa om annan försäkring gäller för samma skada.
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6.5 FÖRSUMMELSE ATT FULLGÖRA SKYLDIGHET VID FÖRSÄKRINGSFALL
Om skyldigheter enligt 6.1– 6.4 ovan inte iakttas kan det medföra att SRF helt eller i skälig utsträckning
befrias från sina åtaganden i fråga om försäkringsfallet.

6.6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Som säkerhetsföreskrift gäller föreskrift eller rekommendation om vissa bestämda handlingssätt,
personkvalifikationer vid handhavande, eller anordningar avseende föremål som den försäkrade använder i sin
verksamhet, som, i syfte att förebygga eller begränsa skada, har lämnats till den försäkrade, direkt eller genom
uttrycklig hänvisning, av tillverkare, leverantör, uthyrare eller besiktningsman av föremålet.
Dessutom gäller de säkerhetsföreskrifter som anges på andra ställen i detta villkor.

6.6.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
Om försäkringsfall inträffar helt eller delvis till följd av att den försäkrade har försummat att följa en
säkerhetsföreskrift, ansvarar SRF för försäkringsfallet endast till den del det får antas att försäkringsfallet skulle
ha inträffat även om föreskriften hade blivit iakttagen. Vid försummelse att följa säkerhetsföreskrift där lindrigare
påföljd särskilt anges, gäller dock den lindrigare påföljden.
Med den försäkrade likställs härvid annan som har att tillse att säkerhetsföreskriften följs.
Om ett och samma försäkringsfall inträffar på grund av att flera säkerhetsföreskrifter med olika påföljder har
försummats, gäller den påföljd som leder till lägst försäkringsersättning.
Påföljd enligt ovan vid försummelse att följa säkerhetsföreskrifter, gäller även när detta har skett i avsikt att
förebygga skada på egendom i nödläge, om den skadan inte skulle kunna ersättas ur försäkringen enligt
omfattningsbestämmelserna.
Vid skador som ersätts enligt reglerna i trafikskadelagen reduceras i stället ersättningen i enlighet med
trafikskadelagens regler om nedsättning/jämkning.

6.7 GARANTI FÖR BEGAGNADE DELAR
Om en skada regleras genom att begagnad del monteras, lämnar SRF garanti som motsvarar vanlig
verkstadsgaranti. Garantin gäller under sex månader men begränsas till 1 000 körda mil.

6.8 VÄRDERINGS- OCH ERSÄTTNINGSREGLER
Ersättning för skadad egendom lämnas med högst det belopp som motsvarar skadan, värderat enligt
marknadsvärdesprincipen.
Om seriemässigt tillverkad personbil skadas ersätter SRF den med en ny bil av samma fabrikat och typ som det
skadade under förutsättning att
• skadan inträffat inom ett år efter det att personbilen registrerats första gången
• personbilen körts max 2 000 mil och att skälig reparationskostnad beräknas överstiga 50 % av bilens
inköpspris i allmänna handeln vid skadetillfället
Bolaget har rätt att avgöra om det skadade ska repareras, ersättas med likvärdigt eller kontantregleras. Om
begagnad likvärdig utbytesdel finns att tillgå ska sådan användas vid reparation eller återanskaffning.
Kontant ersättning beräknas på fordonets värde i allmänna handeln omedelbart före skadan. Detta gäller även
för skada på del av fordon och tillbehör.
SRF har rätt att anvisa inköpsställe, leverantör eller motsvarande. Ersättningens värde beräknas på
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egendomens värde i allmänna handeln omedelbart för skadan (marknadsvärdet). Om marknadsvärde inte kan
fastställas tillämpas en schabloniserad avskrivning som bygger på procentsats per år med en början på 10 % efter
andra året. I övrigt ska krav styrkas med inköpshandling för det skadade/stulna.
SRF har rätt, men inte skyldighet att överta äganderätten till egendom som ersatts.

6.9 UNDANTAG
Ersättning lämnas inte för
• kostnad för förbättring eller förändring av fordonet
• merkostnad som beror på att SRFs anvisningar om reparations- eller inköpsställe inte följts eller inhämtats
• eventuell värdeminskning efter reparation av skada
• normalt slitage när fordonet använts i samband med stöld eller annat tillgrepp
• mervärdesskatt
• merkostnad på grund av reparationsarbete utförts på övertid eller reservdelar fraktats på annat sätt än
normalt

6.10 JURIDISKT BITRÄDE VID SKADEREGLERING
Om den som drabbats av personskada har fått ersättning betalar SRF också nödvändiga och skäliga
ombudskostnader som denne vid skadereglering utom rätta har haft för att kunna tillvarata sin rätt. Ersättning
för ombudskostnader lämnas för skälig tidsåtgång och högst enligt den timkostnadsnorm som regeringen fastställer i
vissa mål. Av ombudets arbetsredogörelse ska framgå vilka åtgärder ombudet utfört vid angivna tider samt
tidsåtgången för varje åtgärd.
För att ersättning för ombudskostnader ska lämnas måste den som drabbas av skada anlita ombud som är
lämpligt med hänsyn till bostadsort och ärendets natur och som
a) är ledamot av Sveriges Advokatsamfund (advokat)
b) är jurist anställd hos advokat eller på allmän advokatbyrå
c) i ärendet förordnats till biträde enligt rättshjälpslagen eller
d) av Svensk försäkrings nämnd för rättsskyddsfrågor befunnits ha lämplighet för uppdraget
Den som kan ha rätt till statligt rättshjälp ska i första hand ansöka om detta. SRF betalar inte de kostnader som
skulle ha betalats av allmänna medel om ansökan hade gjorts.

6.11 RÄTTEGÅNG
Om talan eller skiljeförfarande aviseras eller väcks, respektive påkallas, mot försäkrad, ska den försäkrade
omedelbart anmäla det till SRF. SRF utser rättegångsombud och lämnar denne erforderliga anvisningar och
instruktioner. Den försäkrade och försäkringstagaren är skyldiga att utan ersättning bistå i processen, såsom att
själva och med anställd personal tillhandahålla vittnes- och sakkunnigbevisning.
Om den försäkrade inte godtar att SRF utser rättegångsombud och lämnar denne erforderliga instruktioner, är SRF
fritt från ansvar beträffande rättegångs- eller skiljeförfarandekostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs
att betala till följd av processen. Detsamma gäller beträffande krav eller annat yrkande mot den försäkrade
som bifalls i processen, om inte kravet/yrkandet uppenbart var lagligen grundat.

6.12 UPPGÖRELSER I GODO
SRF är fritt från ansvar beträffande krav eller annat yrkande som den försäkrade utan SRFs tillåtelse medger eller
ersätter, om inte kravet/yrkandet uppenbart var lagligen grundat. Lagakraftvunnen tredskodom om ansvar för
den försäkrade ska anses som medgivande av kravet/yrkandet.
Den försäkrade är - om SRF så önskar - skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den som framställt
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yrkande mot den försäkrade. Har SRF förklarat sig villigt att inom ramen för försäkringen bekosta uppgörelse i
godo som kan ske med den som framställt yrkandet mot den försäkrade, är SRF fritt från ytterligare åtaganden
till följd av yrkandet.

6.13 DRÖJSMÅL MED FÖRSÄKRINGSERSÄTTNING
När SRF är i dröjsmål med betalning av försäkringsersättning utgår ränta på förfallet belopp enligt en räntefot som
motsvarar den vid var tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen jämte ett tillägg av två procentenheter. I
övrigt föreligger inte rätt till ersättning, vare sig i form av ränta eller skadestånd, för dröjsmål med betalning av
försäkringsersättning.

7

ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER

Försäkringstagaren har ensam rätt att avtala med SRF om ändring eller upphörande av försäkringen.

7.1 ANSVAR UNDER FÖRSÄKRINGSTIDEN
SRF ansvarar enligt försäkringen under försäkringstiden, till den del inte försäkringen har sagts upp i förtid, se
7.3 eller det föreligger dröjsmål med premiebetalningen, se 7.4.

7.2 FRAMKALLANDE AV FÖRSÄKRINGSFALL
Om den försäkrade uppsåtligen har framkallat ett försäkringsfall, lämnas inte ersättning från försäkringen såvitt
angår denne. Detsamma gäller i den mån den försäkrade uppsåtligen har förvärrat följderna av ett försäkringsfall.
Har den försäkrade genom grov vårdslöshet framkallat ett försäkringsfall eller förvärrat dess följder, kan
ersättning sättas ned såvitt angår denne efter vad som är skäligt med hänsyn till dennes förhållanden och
omständigheterna i övrigt. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat eller underlåtit att
handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.
För nedsättning av trafikskadeersättning gäller trafikskadelagen.

7.3 RÄTT TILL FÖRTIDA UPPSÄGNING ELLER VILLKORSÄNDRING
SRF har rätt att säga upp försäkringen till upphörande fjorton dagar efter uppsägningen om
• försäkringstagaren eller försäkrad har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt försäkringen eller
• något förhållande som har angetts i försäkringen och som har väsentlig betydelse för risken för
försäkringsfall, har ändrats på ett sätt som SRF inte kan antas ha tagit i beräkning
SRF har dock rätt att, i stället för att säga upp försäkringen enligt ovan, ändra försäkringsvillkoren för
återstående försäkringstid, med verkan fjorton dagar efter meddelande om ändringarna.
Vid dröjsmål med premiebetalningen har SRF rätt att säga upp försäkringen att upphöra tre dagar efter
uppsägningen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse.
Försäkringstagaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till
mycket väsentlig del fallit bort.
I övrigt har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen till upphörande fjorton dagar efter uppsägningen
om
• SRF har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt försäkringen eller
• SRF enligt ovan har ändrat försäkringsvillkoren för återstående försäkringstid
De tidsfrister som anges avser tiden från avsändandet av uppsägningen/meddelandet. Angivna tidsfrister gäller
även om meddelandet försenas eller inte når angiven adressat, om det är skickat till adress för mottagaren som
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denne senast har meddelat avsändaren.

7.4 PREMIEBETALNING
Premie ska vara betald när försäkringstiden börjar eller, om senare tid anges i premiefaktura, inom den tid som
anges där. I annat fall föreligger dröjsmål med premiebetalning. Betalas premien med dröjsmål, men innan
försäkringen har sagts upp, inträder SRFs ansvarighet tidigast dagen efter betalningen.
Motsvarande gäller vid tilläggspremie på grund av ändring av försäkringen under försäkringstiden, varvid
ändringen betraktas som en egen försäkring med försäkringstid som börjar när ändringen ska träda i kraft.
Uppgift från SRF om premiestorlek gäller exklusive premierelaterade skatter och avgifter, om inget annat
anges.

7.5 PREMIEÅTERBETALNING NÄR FÖRSÄKRINGSAVTALET UPPHÖR I
FÖRTID
Om försäkringen upphör att gälla på grund av försäkringstagarens uppsägning ska SRF återbetala ett belopp
motsvarande den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början hade bestämts att gälla
för den kortare tiden.
Om försäkringen upphör att gälla på grund av SRFs uppsägning återbetalar SRF oförbrukad del av premien. Har
försäkringsfall inträffat anses premie för ett belopp motsvarande försäkringsersättningen vara förbrukad.

7.6 UPPLYSNINGSPLIKT
Inför tecknande, ändring eller förnyelse av försäkringen, samt under försäkringstiden, är försäkringstagaren
skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar på de frågor av betydelse för det nya försäkringsförhållandet som
SRF ställer. Försäkringstagaren ska även utan förfrågan lämna uppgifter till SRF angående förhållanden som är av
uppenbar betydelse för riskbedömningen och, om försäkringstagaren inser att SRF tidigare har fått oriktiga
eller ofullständiga uppgifter av det slaget, meddela SRF de riktiga och fullständiga uppgifterna utan dröjsmål.
Detta innebär att försäkringstagaren inför tecknande, ändring och förnyelse av försäkringen bl a är skyldig att
informera SRF om kända händelser som kan befaras leda till försäkringsfall.
Om försäkringstagaren oaktsamt har brutit mot sin upplysningsplikt ansvarar SRF enligt försäkringen bara i den
utsträckning som den försäkrade kan visa att detta har varit utan betydelse för försäkringsfallet. Kan SRF visa att
försäkringen över huvud taget inte skulle ha meddelats om upplysningsplikten hade fullgjorts, är SRF helt fritt
från ansvar.

7.7 RISKÖKNING
Om risken för försäkringsfall har ökat genom ändring av något sådant förhållande som har angetts i försäkringen
eller som försäkringstagaren har uppgett för SRF i samband med tecknande, ändring eller förnyelse av
försäkringen, är försäkringstagaren skyldig att meddela ändringen till SRF.
Om försäkringstagaren har försummat detta kan SRFs ansvar falla bort på motsvarande sätt som vid brott mot
upplysningsplikten enligt 7.6 ovan. Detsamma gäller, oavsett om försäkringstagaren har meddelat ändringen till
SRF, om den försäkrade har vidtagit eller samtyckt till ändringen.
Vid riskökning enligt ovan har SRF dessutom i vissa fall enligt 7.3 ovan rätt att säga upp försäkringen eller att
ändra försäkringsvillkoren.
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7.8 RÄDDNINGSPLIKT
När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, ska den försäkrade efter förmåga
tillse att skadan avvärjs eller begränsas och att eventuell rätt till ersättning från annan som kan vara
ersättningsskyldig bevaras. Detta gäller dock inte åtgärder som SRF enligt övriga villkorsbestämmelser kan ha
åtagit sig att vidta.
Med den försäkrade likställs härvid
• den försäkrades uppdragstagare, i den mån denne till följd av uppdraget råder över det försäkrade intresset,
och
• den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen
Kostnad för räddningsåtgärd enligt ovan, eller för skada till följd därav, ersätts endast om och i den utsträckning
som anges i övriga villkorsbestämmelser.
Om SRF meddelar särskilda anvisningar för räddningsåtgärder, är den försäkrade skyldig att följa anvisningarna till
den del den försäkrades kostnader på grund av dem ersätts ur försäkringen.
Har den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet åsidosatt sina skyldigheter enligt ovan, kan
ersättningen sättas ned såvitt angår denne efter vad som är skäligt.
SRFs ansvar kan begränsas vid brott mot räddningsplikten enligt ovan även när detta har skett i avsikt att
förebygga skada på egendom i nödläge, om den skadan inte skulle kunna ersättas ur försäkringen enligt
omfattningsbestämmelserna.

7.9 REGRESS
Till den del SRF har betalat skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen, övertar SRF den försäkrades rätt
till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden.

7.10 DUBBELFÖRSÄKRING
Vid försäkringsfall är försäkringstagaren och den försäkrade skyldiga att upplysa SRF om annan försäkring som kan
antas vara tillämplig för försäkringsfallet. Försummas det kan ersättningen från SRF sättas ned eller återkrävas,
bl a med hänsyn till den skada försummelsen medför för SRF.

7.11 VALUTA
Alla penningbelopp i denna försäkring avser SEK där inget annat anges. Vid betalning i annan valuta än SEK,
respektive särskilt angiven valuta, ska, vid tillämpning av försäkringen, omräkning ske till SEK, respektive den
angivna valutan, efter avistakursen hos svensk affärsbank för köp av betalningsvalutan per betalningsdagen.

7.12 FORCE MAJEURE
SRF är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller
iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution
eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition,
destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet. Förbehållet i fråga om
arbetsmarknadskonflikt gäller även om SRF vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.

7.13 PRESKRIPTION OCH PREKLUSION
Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste, för att inte förlora
sin rätt, anmäla detta till SRF inom ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet
berättigar till försäkringsskyddet inträdde.
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Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste, för att inte förlora sin rätt, väcka talan
mot SRF inom tio år från skadehändelsen. Om den skadelidande begär omprövning enligt skadeståndslagen 5
kap 5 §, får talan dock väckas inom tre år från tidpunkten när det förhållande som ligger till grund för
omprövningsyrkandet inträdde.
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till SRF inom den tid som anges i andra stycket
ovan, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att SRF har tagit slutlig ställning till anspråket.

7.14 TILLÄMPBAR LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL
För försäkringen gäller, utöver försäkringsvillkoren, försäkringsavtalslagen. I övrigt används svenska allmänna
rättsregler vid tolkning och tillämpning av försäkringen.
Tvist angående avtalet ska prövas av svensk allmän domstol. Detta gäller även om skada har inträffat utomlands.

7.15 SANKTIONSKLAUSUL
Oavsett vad som följer av försäkringsvillkoren i övrigt eller av andra försäkringshandlingar, gäller försäkringen
inte för organisation, person, verksamhet eller egendom, där detta skulle strida mot tillämpliga
sanktionsbestämmelser i lag eller annan författning. SRF är inte heller skyldigt att verkställa betalning eller
tillhandahålla annan tjänst enligt försäkringen i sådana fall.

7.16 PERSONUPPGIFTER
Alla uppgifter som du lämnat till oss behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kan
kompletteras med information från offentliga register. Ansvarig för personuppgifterna är SRF.
Uppgifterna sparas och behandlas för att kunna bedöma försäkringsansökningar, administrera försäkringsavtal,
utreda skadeärenden, upprätta försäkringsstatistik, bedriva produktutveckling samt genomföra marknadsföring.
Nödvändiga uppgifter kan komma att lämnas till samarbetsparter för exempelvis skadereglering och till andra
bolag inom samma koncern. Enligt lag kan vi även behöva lämna ut uppgifter till myndigheter.
Vill du få upplysning om vilka personuppgifter som vi har om dig eller begära rättelse av felaktiga uppgifter
behöver vi en skriftlig begäran från dig. Ange försäkrings- eller personnummer och skriv under begäran med din
namnteckning och skicka den till:
Stockholmsregionens Försäkring AB, Wallingatan 33, 111 24 Stockholm.
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