
 

Förnyelseinformation Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätta släp  

Från och med 2019-01-01 gäller en ny villkorsversion av Företagsägd personbil, lätt lastbil och lätta släp.   

Det fullständiga villkoret finns att hämta på www.modernaforsakringar.se/foretagindustri under fliken 

Villkorsbank/Aktuella villkor. 

Följande ändringar har gjorts. 
 
3 Kaskoförsäkring 
Försäkrad egendom 
d) Utöver mobiltelefoner ersätts inte heller datorer, dataprogram, dator- eller Tv-spel, läs- och surfplattor. 
 
3.1.2 Högsta ersättning 
Fast monterad inredning/utrustning såsom hyllor, skåp, hurtsar och bänkar som tidigare kunnat ersättas genom 
tilläggsförsäkringen Egendom i bil, ingår nu i kaskoförsäkringen med högst ett prisbasbelopp.  
 
3.11 Djurkollision – Självriskreducering 
Förtydligande i rubriken att det handlar om en självriskreducering. 
 
3.13 Maskinskadeförsäkring 
Nytt undantag för skada orsakad av djur.  
 
3.15 Vagnskadeförsäkring 
3.15.4 Självrisker 
För den extra självrisken som avser höjdledsskada har ett förtydligande skrivits in att vid samtidig trafikskada i höjdled 
avdrages endast en extra höjdledsskadesjälvrisk från den försäkringsform där utbetalning sker först.  
 
3.16 Ersättnings- och värderingsregler 
Ny tabell för avskrivning av verktyg. 
Vid återanskaffning av fabriksmonterad ljud- och bildutrustning har det tidigare lämnats ersättning utan åldersavdrag. 
Detta är nu ändrat och åldersavdraget är detsamma som för övrig ljud- och bildutrustning.  
 
Tilläggsförsäkringar 
 
4.1 Hyrbil 
4.1.4 Ersättningstid 
Förtydligande att om fordonet inte ska repareras utan lösas in lämnas ersättning i högst 14 dagar efter meddelat 
inlösenbesked. 
 
4.3 Egendom i bil 
Tilläggsförsäkringen Egendom i bil kan tecknas för till exempel verktyg som är avsedda att användas i firmans verksamhet. 
Nytt är att utöver pengar och värdehandlingar gäller försäkringen inte heller för mobiltelefoner, datorer, dataprogram, 
dator- eller Tv-spel, läs och surfplattor. 
 
 Den utökade kaskodelen som avser fast monterad inredning/utrustning såsom hyllor, skåp, hurtsar och bänkar är flyttad 
och ingår med ett prisbasbelopp i grundförsäkringen enligt avsnittet 3 Kaskoförsäkring. 
 
4.3.4.1 Säkerhetsföreskrifter för stöld 
I samband med låsning av fordonet ska även säkerställas att låsning som sker med fjärrstyrning fysiskt kontrolleras innan 
fordonet lämnas.  
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