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2 års Maskinskadeförsäkring – leverantörsförsäkring 
 
Vår leverantörsförsäkring för maskinskador gäller för anläggningsmaskin. Försäkringen 
gäller för det fordon som anges i försäkringsbeviset 
 
3.41 
Försäkringen gäller i Norden. 
11.A.1 
Försäkringen gäller för inifrån kommande 
oförutsedd skada som påverkar fordonets 
funktion och som avser någon av följande 
komponenter: 
a) motor inklusive styr- och 
reglerkomponenter/motorprogramvara 
b) grenrör, men inte ljuddämpare och avgasrör 
c) turbo/överladdningssystem med styrsystem, 
samt laddluftkylare 
d) system för avgasrening, men inte 
ljuddämpare och avgasrör 
e) kylsystem för motor, kraftöverföring och 
hytt (kylsystem för kupé är ersättningsbart 
även om det inte påverkar fordonets funktion) 
f) startmotor och generator 
g) bränslesystem, men inte ledningar, filter och 
bränsletank 
h) kraftöverföring inklusive styrsystem, men 
inte lamellbelägg och följdskador av detta 
i) bromssystem inklusive servo, styr- och 
reglersystem, men inte för lamellbelägg och 
bromsskivor, inte heller för följdskador av 
detta 
j) styrinrättning 
k) hydraulsystem inklusive pump(ar) och styr- 
och reglersystem. 
 
Om försäkringstagaren inte kan visa vilken dag 
skadan uppstod ska den anses ha hänt den dag 
anmälan gjordes till oss. 
 
Utan särskilt avtal ersätts inte skada på 
aggregat, redskap eller släpvagn som 
monterats på eller kopplats till fordonet. 
 
11.A.2 
Försäkringen gäller inte för fordon som 
utrustats eller använts med komponenter och 
programvara som avviker från fordonets 
seriemässiga utförande, till exempel trimning 
med komponenter som inte är godkända av 
generalagenten eller tillverkaren. 
 
Försäkringen gäller inte heller för skada: 
a) Genom stöld, tillgrepp eller försök till 
sådana brott. 
b) Genom brand. 

c) Genom trafikolycka, annan yttre 
olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse av 
tredje man. Försäkringen gäller inte heller för 
sådana skador under transport på annat 
transportmedel. 
d) Som består i slitage och förbrukning eller 
som orsakats av felaktig användning, 
bristfälligt underhåll eller uppenbart felaktig 
reparationsåtgärd. 
e) Genom rost, frätning, sönderfrysning eller 
sönderbränning av delar som normalt utsätts 
för upphettning. 
f) På fordonet som orsakats av på fordonet 
monterad anordning. 
g) På bränslesystem om skadan beror på 
kondensvatten eller annan förorening i 
bränslet. 
h) På system för avgasrening om skadan beror 
på sammanblandning av vätskor. 
 
Exempel på felaktig användning: 
• släp/efterfordon som saknar fullgoda bromsar 
. 
11.A.6 Föreskrifter 
a) Försäkringstagaren får inte utsätta fordonet 
för större belastning än vad som anges av 
fabrikanten. Fordonet ska dessutom 
underhållas och vårdas enligt fabrikantens 
anvisningar. Underhållsservice ska utföras av 
auktoriserad servicepersonal. De oljor som 
används ska vara de fabrikanten 
rekommenderar och de ska bytas vid angivna 
intervaller. De användningsregler som 
fabrikanten lämnat för vegetabiliska 
transmissionsoljor ska följas. Endast det 
drivmedel fabrikanten har godkänt får 
användas. 
b) Vid stationär drift ska motorvakt användas. 
c) Serviceåtgärder ska dokumenteras i 
servicebok (eller motsvarande). Dokumenterad 
servicehistorik ska visas i samband med en 
skada. 
 
Om föreskrifterna inte följs kan ersättningen 
vid skada minskas eller helt utebli enligt 
nedan. 
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13.11 Åsidosättande av föreskrifter från 
fabrikant och/eller i försäkringsvillkoret 
Har du inte följt föreskrift från tillverkaren 
och/eller i försäkringsvillkoren kan 
ersättningen minskas genom särskilt avdrag. 
Ersättningen kan minskas med 50 procent av 
skadekostnaden utöver eventuell självrisk. I 
allvarliga fall kan minskningen bli större, till 
och med så stor att ingen ersättning betalas. 
 
13.11.2 Framkallande av försäkringsfallet 
Har den försäkrade framkallat eller förvärrat 
följderna av försäkringsfallet med uppsåt 
lämnas inte ersättning. Har den försäkrade 
framkallat eller förvärrat försäkringsfallet 
genom grov vårdslöshet betalas ersättning 
endast om det finns synnerliga skäl. 
 
11.A.7 Värderings- och ersättningsregler 
Ersättning betalas med högst det belopp som 
motsvarar skadan, värderad enligt 
nedanstående bestämmelser. Bolaget har rätt 
att avgöra om fordonet ska repareras, om det 
ska ersättas med likvärdigt fordon eller om 
skadan ska betalas kontant. Beräkning av 
kontant ersättning grundas på fordonets värde i 
allmänna handeln omedelbart före skadan. Om 
begagnad likvärdig utbytesdel finns att tillgå 
kan sådan användas vid reparation. 
 
 
3.8.1 Länsförsäkringar betalar inte 
a) kostnad för förbättring eller förändring av 
fordonet, som gjorts i samband med att skada 
reparerats 
b) eventuell värdeminskning efter reparation 
på grund av skada 
c) merkostnad genom reparationsarbete på 
övertid eller genom att reservdelar fraktats på 
annat sätt än med sedvanligt transportmedel 
om bolaget inte särskilt godkänt merkostnaden 
d) för mervärdesskatt om försäkringstagaren är 
momsredovisningsskyldig. 
 
3.8 Reparation 
Reparation och bärgning får göras endast efter 
Länsförsäkringars godkännande. Reparation 
får endast utföras av auktoriserad verkstad. 
Reparationer som görs och faktureras 
Länsförsäkringar utan att skadan först har 
anmälts och godkänts ersätts inte. Beträffande 
valet av reparatör, bärgare, reparationsmetod 
och material ska Länsförsäkringars anvisningar 
följas. Länsförsäkringar har rätt att företräda 
dig i förhållande till den som utför 

reparationen. Skadade föremål ska under 
skaderegleringstiden hållas tillgängliga för 
eventuell besiktning. 
 
11.A.7 Åldersavdrag 
Åldersavdrag på utbytta delar görs enligt 
följande tabell. 
Maskintimmar  
 motorredskap 
0 – 500   0 %  
501 – 1 000   0 %  
1 001 – 1 500   15 %  
1 501 – 2 000   20 %  
2 001 – 2 500   25 %  
2 501 – 3 000  30 %  
3 001 – 3 500   35 % 
3 501 – 4 000   40 % 
4 001 – 4 500   45 % 
4 501 – 5 000   50 % 
5 001 – 5 500   55 % 
5 501 – 6 000   60 % 
 
3.8.4 Bärgning/hemtransport av fordon 
Vid ersättningsbar maskinskada ersätts skälig 
bärgningskostnad från skadeplatsen till anvisad 
verkstad. Även skälig kostnad för hemtransport 
efter genomförd reparation ersätts. 
 
11.A.4 Självrisk 
Försäkringen gäller med  en självrisk av 20 % 
av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp. 
 
11.A.2 Leverantörsgaranti 
Försäkringen gäller inte för skada som 
leverantör eller annan ansvarar för enligt 
garanti eller liknande åtagande. Försäkringen 
gäller dock om den försäkrade kan visa att den 
som gjort åtagandet inte kan fullgöra detta. 
 
Ovanstående villkorspunkter är de viktigaste 
ändringarna/tilläggen av Länsförsäkringars 
villkor för maskinskadeförsäkring(MTA). De 
fullständiga villkoren finns på 
lansforsakringar.se. Villkoret kan du också få 
hos ditt länsförsäkringsbolag eller av din 
maskinhandlare. 
 
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak AB 
Försäkringsaktiebolag (publ), 106 50 
Stockholm 
 
Skada anmäls till Länsförsäkringars 
Skadekundtjänst, 0771-666 200, e-post: 
lefo@lansforsakringar.se  
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