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Hyrförsäkring 

• Linjeutrustning i Sverige AB erbjuder en hyrförsäkring som skyddar uthyrda hjälpmedel 

mot en oförutsedd fysisk skada på eller förlust på hyrda hjälpmedel. Denna försäkringen 
gäller inte trafikförsäkringspliktiga motorfordon/motorredskap som har separata 
fordonsförsäkringar. 

 
• När du hyr maskiner och utrustning hos oss kan du, i stället för att teckna en egen 

försäkring, betala en försäkringsavgift för dina hyresobjekt. Vår hyrförsäkring är tecknad i 

Länsförsäkringar Älvsborg. 
 

• Avgiften är 5% av grundpriset i gällande avtalad prislista, och din självrisk är bara 5 000 kr 
per skadetillfälle. 

 
Vad försäkringen gäller för 

• Försäkringen gäller inom Norden och avser egendomsskada som är en oundviklig följd av 
en oförutsedd fysisk skada på eller förlust på de hyrda hjälpmedlen. Med egendomsskada 
avses sådan fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som har till följd att 
egendomens värde minskas eller går förlorat och således inte sådan förlust som 
uppkommer endast genom att egendomen t ex inte kan användas på beräknat sätt. 

 
Vikta undantag - Försäkringen gäller inte för 

• skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning 
eller avsättning såvida inte skadan uppkommer på grund av en extraordinär händelse. Med 
extraordinär händelse avses en plötslig och oförutsedd händelse som ligger utanför ramen 
för de risker som normalt är förbundna med användningen av den egendom som skadas 

 
• skada genom, stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott. Vid stöld 

eller annat tillgrepp gäller dock försäkringen om tidpunkten för brottet kan preciseras och 

om rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde och 
stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt 

 
• skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan 

avhjälpas genom normal service eller justering skada som orsakats av handlande eller 
underlåtenhet, som - med hänsyn till omständigheterna - inneburit betydande risk för 

skadans uppkomst. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att varken han 
eller hans arbetsledning varit medveten om eller borde ha varit medveten om skaderisken 

 
• skada som består i sönderfrysning av förbränningsmotor med därtill hörande kylsystem 

 
• skada på förbrukningsmaterial ingående i hyrda hjälpmedel, t ex drivmedel, däck och 

slangar, filter, linor, packningar, remmar och kedjor, larvband och transportband. 

Försäkringen gäller dock om hyrestagaren kan påvisa att skadan har uppkommit genom 
oförutsedd yttre orsak och att skadan skulle ha uppkommit även om egendomen inte varit i 
drift 

 
• skada vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt samband med genombrott i 

damm avsedd för magasinering av vatten för kraftverk 
 

 
Om skada inträffar 

• Kontakta omgående Linjeutrustning och uppge kundnamn, kontaktuppgifter och 
ordernummer. 

• Beskriv skriftligt i detalj vad som hänt och hur skadan gått till.  
• Beskriv även vilka åtgärder som vidtagits (vid stöld och skadegörelse skall polisanmälan 

omgående göras och skickas till Linjeutrustning. 
 
Vi debiteras avtalad hyra för hyresobjektet fram tills att vi mottagit en komplett anmälan enligt 
ovan samt att polisanmälan är inskickad vid skada genom stöld och skadegörelse. 
 
Försäkringsvillkor 
Detta är en kortfattad beskrivning av hur försäkring gäller. Vad som gäller i detalj 

framgår av försäkringsvillkoren V081:15, som kan fås efter förfrågan. Vid skada är det 
alltid försäkringsvillkoren gäller i första hand 
 


