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Linjeutrustning i Sverige AB erbjuder en hyrförsäkring som skyddar uthyrd egendom mot plötsliga och oförutsedda händelser.  

Försäkringen omfattar 
När du hyr maskiner och utrustning hos oss kan du, i stället för att teckna en egen försäkring, betala en försäkringsavgift för dina 
hyresobjekt. Försäkringen omfattar inbrott, stöld, skadegörelse, åverkan, brand och vattenskador.  

Avgiften är 5% av grundpriset i gällande avtalad prislista, och din självrisk är 5.000 kr per skadetillfälle.  

Begränsning 
Som plötslig och oförutsedd skada anses inte förslitning, förbrukning, korrosion, beläggning eller vårdslöst handhavande. Vid 
stöld gäller att tidpunkten för brottet ska preciseras och att rimliga säkerhetsåtgärder vidtagits med hänsyn till egendomens 
värde och stöldbegärlighet, samt till förhållandena i övrigt. Detta ska framgå av polisrapporten. 

Försäkringen gäller ej vid andrahandsupplåtelse. 

Säkerhetsföreskrifter 
Den försäkrade ska följa lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter, tillverkare eller leverantör som meddelas i syfte att 
förhindra eller begränsa skada. 

Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller av en 
författning eller myndighetsföreskrift som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från försäkringen endast om skadan får anses 
ha inträffat även om föreskriften hade följts. 

Om det finns särskilda skäl kan dock begränsad ersättning betalas även om föreskrift inte har följts. 

Med försäkrad likställs den försäkrades anställda inklusive de med ledande ställning inom företaget eller på platsen. 

Om skada inträffar 
Kontakta Linjeutrustning snarast:  

1. Uppge kund, adress, telefon, kontaktperson och ordernummer.  
2. Ange skadad egendom.  
3. Beskriv vad som hänt. Skadans art och omfattning.  
4. Åtgärder som vidtagits. (Vid stöld, inbrott och skadegörelse skall polisanmälan ske snarast och bifogas anmälan). 
5. Tills polisanmälan inkommit till Uthyraren debiteras avtalad hyra för hyresobjektet. 

 


