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ARTIKEL 1 - DEFINITIONER 
 
1.1 Bolag 

Chartis Europe S.A., Netherlands i Rotterdam. 
 
1.2 Försäkringstagare 

Den som har tecknat denna försäkring hos bolaget och som benämns försäkringstagare i 
försäkringsbrevet. 

 
1.3 Försäkrad(e) 

Försäkrade är de förare och/eller arbetstagare som utför verksamheter med 
försäkringstagarens medgivande eller på försäkringstagarens uppdrag med sitt egna 
arbetsmaterial/motorfordon eller som är passagerare på arbetsmaterial/motorfordon samt 
föraren och passagerarna som har fått tillstånd av en behörig person och som: 
• befinner sig i det avsedda utrymmet på arbetsmaterialet/motorfordonet; 
• stiger i och/eller ur fordonet; 
• under körningen med arbetsmaterialet/motorfordonet utför en nödreparation på detta eller 

är närvarande vid reparationen, eller utför handlingar eller kontroller på 
arbetsmaterialet/motorfordonet respektive ger första hjälpen utanför 
arbetsmaterialet/motorfordonet vid en trafikolycka. 
 

1.4 Arbetstagare 
De anställda som finns med i löneadministrationen hos den försäkrade och som vid det tillfälle 
då en av de händelser som beskrivs i artikel 3 inträffar befinner sig i/på ett 
arbetsmaterial/motorfordon som förare. Dessutom betraktas även anställda via 
bemanningsföretag, praktikanter och semestervikarier som anställda, i den utsträckning de 
utför ett arbete åt försäkringstagaren, på försäkringstagarens ansvar.  

 
1.5 Förmånstagare 

• Vid dödsfall: den försäkrades maka/make, eller hans/hennes registrerade partner; om 
ingen sådan finns: de lagliga arvingarna, med undantag för myndigheterna; 

• I alla övriga fall: den försäkrade. 
  

1.6 Arbetsmaterial 
Med arbetsmaterial avses ett motorfordon som är ålagt försäkringsskyldighet, enligt 
beskrivningen i Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen (WAM, den nederländska 
lagen om ansvarsförsäkringar för motorfordon) eller en liknande utländsk lag, samt alla andra 
motorfordon som avses i den nederländska wegenverkeerswet (vägtrafiklagen) och inklusive: 
• motorfordon utan registreringsskylt; 
• land- eller arbetsmaterial. 

 
1.7 Kroppslig egendom 

Egendom som är avsedd att bäras på kroppen och som den försäkrade verkligen bar eller tagit 
av sig under en kortare tid, förutsatt att den inte förvaras i resväskor, väskor och liknande. 
Juveler, smycken, foto- och filmapparatur samt pengar och värdepapper betraktas inte som 
kroppsliga egendomar.  
 

1.8 Skada 
Med skada på personer avses: skada till följd av kroppsskada eller försämrad hälsa, vare sig 
den leder till döden eller inte, inklusive följdskador av denna. Med skada på egendom avses: 
skada som uppstår genom att egendom som tillhör den försäkrades privata hushåll skadas 
och/eller förstörs och/eller förloras, med undantag för motorfordon, pengar och värdepapper.  

  
1.9 Olycka 

Med en olycka avses en krock, en påkörning eller överkörning, brand, blixtnedslag eller 
nedkörning i vatten vid vilken arbetsmaterialet är inblandat och som leder till skada, enligt 
definitionen ovan. 

 
1.10 Täckningsområde 

Försäkringen gäller i hela världen. 
 
 
 
 

AIG Europe Limited,
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1.11 Överfall 
Extrema förhållanden som väpnade konflikter, inbördeskrig, revolter, inrikes kravaller, uppror 
och myteri. Dessa sex former av överfall, samt definitionerna av dessa ingår i en text som 
Nederländernas Verbond van Verzekeraars (försäkringsbolagsförbund) den 2 november 1981 
deponerade hos Arrondissementsrechtbank (tingsrätten) i Haag och denna text utgör en del av 
denna försäkring. 

 
1.12 Inledande premie 

Den premie som försäkringstagaren är skyldig att betala då försäkringsavtalet ingås och i 
samband med en ändring av försäkringen under försäkringens löptid. 

 
1.13 Följepremie 

Den premie som försäkringstagaren blir skyldig att betala vid varje förfallodag för premien samt 
vid en stillatigande förlängning av försäkringen. 

 
ARTIKEL 2 – ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
2.1 Premiebetalning 
 
2.1.1  Försäkringstagaren skall betala premien, inklusive kostnaderna för försäkringsbrevet och 

försäkringsskatt enligt reglerna i det land där försäkringsbrevet gäller, i förskott på premiens 
förfallodatum. 

 
2.1.2 Om försäkringstagaren inte betalat den inledande premien senast trettio dagar efter att 

han/hon fått en räkning eller om han/hon vägrar att betala så upphör täckningen och gäller 
täckningen inte för skada som uppstått efter detta datum. Ingen närmare förklaring om icke-
uppfyllda skyldigheter krävs från Bolagets sida. Om försäkringstagaren vägrar att betala 
följepremien så upphör täckningen och gäller täckningen inte för skada som uppstått efter det 
datum då premien skulle ha erlagts. Om försäkringstagaren inte betalar följepremien i tid så 
upphör täckningen och gäller täckningen inte för skada som uppstått efter den femtonde dagen 
efter att Bolaget har skickat en skriftlig betalningsanmodan till försäkringstagaren och 
betalningen trots detta uteblir. I denna artikel kan Bolaget ersättas av en mellanhand som säljer 
försäkringar, vare sig denna mellanhand har fullmakt eller inte.  

 
2.1.3 Försäkringstagaren är fortfarande skyldig att betala premien. Täckningen träder återigen i kraft 

dagen efter det att Bolaget har tagit emot och accepterat det belopp man var skyldig att betala. 
 
2.1.4 Om det är så att en utbetalning med kraft av denna försäkring redan börjat betalas ut kan 

Bolaget dra av den premie som försäkringstagaren är skyldig att betala samt kostnaderna från 
utbetalningen, om försäkringstagaren inte betalar i tid eller vägrar att betala. 

 
2.1.5 Om försäkringen sägs upp i förtid minskas premien proportionellt, med undantag för fall då 

uppsägningen beror på att försäkringstagaren har försökt missleda Bolaget. 
 
2.1.6 Om Bolaget eller mellanhanden vidtar åtgärder för inkasso av obetalda premier skall 

försäkringstagaren stå för alla nödvändiga kostnader för inkassoförfarandet. 
 
2.2 Ändring av premie och/eller villkoren 

Bolaget har rätt att kollektivt ändra premien och/eller villkoren för vissa försäkringar. Om denna 
försäkring skulle tillhöra en sådan kategori försäkringar så har Bolaget rätt att ändra premien 
och/eller villkoren för denna försäkring på detta sätt, från och med det närmast följande 
förfallodatumet för premien, kl. 00.00. 

 
Bolaget skall, senast två månader innan förfallodatumet för premien, skriftligt meddela 
försäkringstagaren om ändringen. Försäkringstagaren anses ha accepterat ändringen om 
han/hon inte skriftligt anger att han/hon inte accepterar ändringen, inom den termin som anges 
i meddelandet. I det sistnämnda fallet upphör försäkringen att gälla på det datum då ändringen 
införs. 

 
Det går inte att säga upp försäkringen om: 
• ändringen av premien och/eller villkoren beror på lagstadgade regler eller bestämmelser; 
• ändringen omfattar en sänkning av premien och/eller en utökad täckning. 
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2.3 Premie på grundval av beräkning i efterhand 
Om premien beräknas utifrån antalet anställda så beräknas en förskottspremie på grundval av 
antalet fast anställda. Efter varje försäkringsår får sedan försäkringstagaren ett 
deklarationsformulär. I detta ombeds han/hon att ange det korrekta antalet anställda vid 
beräkningsdatumet.  
Antalet anställda fås fram genom att addera antalet anställda den 1 januari med antalet 
anställda den 31 december samma år. Därefter delas detta antal med två. 

 
2.4 Försäkringens löptid 
 
2.4.1 Försäkringen gäller från och med det datum som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen 

förlängs från och med det datumet med en stillatigande förlängning i perioder på tolv månader. 
 
2.4.2 Försäkringen upphör att gälla: 

• om försäkringstagaren eller Bolaget säger upp den vid försäkringsperiodens utgång, under 
  förutsättning att uppsägningen skett minst två månader i förväg genom rekommenderat  
  brev; 

• genom tidigare uppsägning från Bolagets sida vid skada, om uppsägningen sker medelst  
 rekommenderat brev och med en uppsägningstid på minst två månader. 

 
2.4.3 Bolaget har rätt att omedelbart avsluta försäkringen om försäkringstagaren underlåter att betala 

den inledande premien och kostnaderna i tid, på det sätt som anges i artikel 2.1. I så fall är 
Bolaget skyldigt att meddela försäkringstagaren om detta per rekommenderat brev. Om 
följepremien inte betalas i tid upphör försäkringen att gälla från och med den femtonde dagen 
efter att Bolaget har skickat en skriftlig betalningsanmodan till försäkringstagaren och 
betalningen trots detta uteblir. 

 
                                                                                                                                        
2.4.4 Försäkringen upphör automatiskt, utan att Bolaget är skyldigt att meddela detta till 

försäkringstagaren, kl. 00.00, 30 dagar efter det datum då försäkringstagaren: 
• konkursförklarats eller fått betalningsuppskov, om inte försäkringstagaren har betalat eller 

kommer att betala sin premie och övriga kostnader; 
• inte längre varaktigt vistas i sitt ursprungsland. 

 
2.4 Preskribering 
 
2.5.1 Alla krav eller rättigheter som försäkringstagaren och/eller de försäkrade anser sig ha gentemot 

Bolaget med kraft av försäkringsbrevet, preskriberas tolv månader efter det datum då Bolaget 
genom ett rekommenderat brev otvetydigt har avslagit anspråken med en likaledes otvetydig 
anmärkning om att alla rättsliga krav skall anhängiggöras inom tolv månader efter detta avslag. 

 
2.5.2 All rätt till utbetalning förfaller utan vidare om kungörandet eller meddelandet på grundval av 

artikel 4 i dessa villkor sker senare än 12 månader efter det att olyckan har ägt rum, om det är 
så att Bolagets rimliga intressen därigenom har skadats. 

 
2.6 Tvister 

Om parterna inte skulle kunna komma överens om huruvida det är fråga om invaliditet eller inte, 
och/eller om de inte kan komma överens om graden av invaliditeten, så skall ett beslut fattas 
av ett medicinskt utskott bestående av tre läkare, och detta utskotts beslut är bindande för 
båda parter. Vardera parten utser en läkare och dessa två utser tillsammans en tredje 
läkare/expert. Om de två läkarna inte kan enas om valet av en tredje läkare, så skall denne 
utses av en behörig domstol, på begäran av den part som först vänder sig till domstolen. De 
kostnader som uppstår med anledning av det bindande beslutet skall delas lika mellan parterna. 

 
2.8 Integritetsskydd 
 
2.8.1 De personuppgifter som uppges inom ramen för denna försäkring och de personuppgifter som 

eventuellt uppges senare kan tas med i försäkringsbolagets klientregistrering. Vi tillämpar ett 
integritetsskydd på detta personregister och registreringen har anmälts hos den nederländska 
myndighet som utövar tillsyn över personuppgifter. Den som vill kan hos försäkringsbolaget få 
insyn i en avskrift av anmälningsformuläret. 

 
2.8.2  De försäkrades personuppgifter skall endast användas för att beräkna vilken premie som skall 

betalas samt för utbetalningar med anledning av denna försäkring.  
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2.9  Tillämplig lagstiftning och klagomål 
 
2.9.1 Detta försäkringsavtal faller under nederländsk lagstiftning. Tvister med anledning av detta 

försäkringsavtal skall läggas fram inför en behörig domstol i Nederländerna. 
 
2.9.2 Klagomål och tvister som gäller förmedlingen, upprättandet och genomförandet av 

försäkringsavtalet kan läggas fram hos ledningen för Chartis Europe S.A., Netherlands, 
Postbus 8606, 3009 AP Rotterdam. 
Om försäkringstagaren inte är nöjd med Bolagets bedömning går det bra att vända sig till 
Klachteninstituut Financiële dienstverlening (Kifid, klagomålsinstitutet för finansiella tjänster), 
Postbus 93257, 2509 AG Haag, tel. 0900-355 22 48. 
 
Om försäkringstagaren inte vill utnyttja dessa möjligheter eller om han/hon inte är nöjd med 
handläggningen eller resultatet kan försäkringstagaren lägga fram tvisten inför den behöriga 
domstolen. I sådana fall gäller nederländsk lagstiftning. 

 
ARTIKEL 3 – BESKRIVNING AV TÄCKNINGEN 
 
3.1 Täckningens omfång 

Försäkringen ger rätt till ersättning för den skada som en försäkrad lider till följd av en av de 
händelser som beskrivs nedan, upp till det maximala försäkrade belopp som anges i 
försäkringsbrevet, sammanlagt för alla som vistades i arbetsmaterialet/motorfordonet. Med 
skada avses: 
• skada till följd av kroppsskada eller försämrad hälsa, vare sig den leder till döden eller inte; 
• skada enligt beskrivningen i artikel 6:106 i Burgerlijk Wetboek (den nederländska civillagen, 

artikeln handlar om skadestånd) och de kostnader som beskrivs i artikel 6:96 punkt 2 och 
artikel 6:107 i Burgerlijk Wetboek; 

• skada som lidits av de personer som nämns i artikel 6:108 i Burgerlijk Wetboek: skada 
genom utebliven inkomst enligt artikel 6:108 punkt 1 i Burgerlijk Wetboek. Dessutom är 
kostnaderna för begravningen försäkrade till ett belopp på maximalt EUR 5 000; 

• under förutsättning att den försäkrade själv har skadats till följd av trafikolyckan så ersätter 
bolaget även de materiella skadorna till följd av förlorade eller skadade kroppsliga 
egendomar. 

Täckningen är sekundär för alla försäkrade som kan kräva ersättning för den skada de lidit av 
en utomstående part som har förorsakat skadan. 

 
3.2 Händelser som täcks 

Följande händelser täcks av försäkringen: 
• En olycka med ett motorfordon, med vilken avses plötsligt, oväntat våld utifrån mot den 

försäkrades kropp, vilket leder till en skada som direkt kan fastställas på ett medicinskt 
sätt; 

• En trafikolycka, i form av en krock, en påkörning eller överkörning, vid vilken 
arbetsmaterialet/motorfordonet är inblandat.  

 
ARTIKEL 4  -  OM EN OLYCKA INTRÄFFAR 
 
4.1 Rapportering av skada 

Försäkringstagaren respektive den försäkrade är skyldig att meddela Bolaget snarast möjligt – 
annars löper de risk att förlora sina rättigheter enligt försäkringsbrevet – om det skulle inträffa 
något som skulle kunna leda till att Bolaget blir skyldigt att betala ut skadeersättning. 

 
4.2 Medverkan till tillfriskning 

Om en olycka skulle inträffa är försäkringstagaren och den försäkrade skyldiga att göra allt de 
kan för att främja den försäkrades tillfrisknande. De skall – om det behövs – sörja för att den 
försäkrade omedelbart inleder en behandling hos en läkare och de skall sörja för att den 
försäkrade följer den behandling som föreskrivs honom/henne. 

 
 
 
 
 
 
 

AIG Europe Limited.



AIG SVI_Standaard SE  |  6

Den Hartigh International Insurance 
P.O. Box 5621, 3297 ZG Puttershoek – The Netherlands
T +31 (0)78 676 90 00
info@denhartigh.eu
www.denhartigh.eu

Hoeksche Waard Assuradeuren 
P.O. Box 5621, 3297 ZG Puttershoek – The Netherlands
T +31 (0)78 676 90 00
info@hoekschewaardassuradeuren.nl
www.hoekschewaardassuradeuren.nl

  

SVI Standard Allmänna villkor – Den Hartigh land-based equipment Program (version – 2008/01)  
 6/7  

4.3 Medverkan till informationsutlämnande 
Försäkringstagaren och den försäkrade är skyldiga att lämna alla upplysningar som Bolaget 
begär eller som begärs å Bolagets vägnar, gällande olyckan och följderna av olyckan samt att 
medverka till alla tänkbara undersökningar som Bolaget inleder eller som inleds å Bolagets 
vägnar kring olyckan och följderna av olyckan, annars – om det gäller en försäkringstagare 
och/eller en försäkrad – löper de risk att förlora sina rättigheter enligt försäkringsbrevet, om det 
är så att Bolagets rimliga intressen då skulle kunna skadas.  

 
ARTIKEL 5 – UTESLUTNINGAR 
 
5.1 Uppsåt 

Om en olycka förorsakas med uppsåt av försäkringstagaren eller av någon som är 
förmånstagare vid utbetalningen, med försäkringstagarens eller förmånstagarens goda minne, 
eller med grov skuld från försäkringstagarens eller förmånstagarens sida. 

 
5.2 Stöld 

Vid stöld täcker inte försäkringen dem som genom stöld eller våldshandling tagit kontrollen 
över arbetsmaterialet/motorfordonet, och inte heller dem som känner till detta och som 
använder arbetsmaterialet/motorfordonet utan giltiga skäl. 

 
5.3 Atomkärnreaktioner 

Om händelsen eller olyckan förorsakas av, uppträder vid eller är en följd av någon form av 
atomkärnreaktion, om det inte är fråga om en atomkärnreaktion vid en medicinsk behandling 
av den försäkrade. 

 
5.4 Överfall 

Om händelsen eller olyckan förorsakas av eller uppstår genom överfall.  
 
5.5 Tävlingar 

Under förberedelserna inför eller deltagandet i hastighets-, regelbundenhets- eller 
färdighetskörningar och -tävlingar, med undantag för regelbundenhets- eller 
färdighetskörningar som helt och hållet körs inom det tillämpliga landets gränser. 

 
5.6 Beslagtagande 

Om händelsen eller olyckan förorsakas under en tid då fordonet är beslagtaget eller används 
med anledning av ett beslut som fattats av en nederländsk eller utländsk myndighet.  

 
5.7 Vågspel 

Vid ett vågspel, då liv och hälsa på ett medvetet och vårdslöst sätt sätts på spel, om inte detta 
vågspel rimligen var nödvändigt vid ett rättmätigt självförsvar eller då den försäkrade försökte 
rädda sig själv, andra, djur eller varor.  

 
5.8 Brott 

Om händelsen eller olyckan förorsakas eller uppstår vid ett uppsåtligt brott eller vid deltagande 
i eller försök till brott. 

 
5.9 Annan användning 

Om motorfordonet används under: 
• Uthyrning; 
• körlektioner och uppkörningar; 
• transport av personer mot betalning, vilket inte omfattar transport av personer mot 

självkostnadspris eller någon form av samåkning; 
• leasing. 
Vad gäller uthyrning och leasing så gäller denna uteslutning endast för företag som hyr och 
leasar ut fordon inom ramen för sin affärsverksamhet. Den som kör en hyrbil eller leasingbil 
utesluts alltså inte. 

 
5.10 Oförsäkrad förare 

Försäkringen täcker inte en händelse eller en olycka om föraren: 
• inte hade fått fullmakt av försäkringstagaren eller å försäkringstagarens vägnar att köra 

eller manövrera arbetsmaterialet/motorfordonet; 
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• var så pass påverkad av alkoholhaltiga drycker och/eller berusande, stimulerande eller 
lugnande medel att han/hon inte kunde anses vara kapabel att köra motorfordonet på ett 
tillbörligt sätt. Med påverkad av alkoholhaltiga drycker avses inom ramen för denna 
försäkring att alkoholhalten i blodet vid olyckstillfället låg på 0,5 ‰ eller mer, eller att 
alkoholhalten i utandningsluften var 250 mikrogram eller mer; 

• inte var behörig att köra eller manövrera arbetsmaterialet/motorfordonet; 
• inte hade ett giltigt körkort vilket föreskrivs för det avsedda arbetsmaterialet/motorfordonet; 
• inte uppfyllde ett villkor som angavs på körkortet. 

 
5.11 Otillåten sittplats 

Försäkringen täcker inte en olycka som drabbar försäkrade personer vilka befinner sig utanför 
förarhytten eller inte sitter på lagligt tillåtna sittplatser. 

 
5.12 Oförsäkrade motorfordon 

Följande motorfordon täcks inte av denna försäkring: 
• bussar och turistbussar; 
• motorfordon, vilka försäkringstagaren sålt genom hyrköp eller vilka den försäkrade har 

överlåtit som säkerhet; 
• motorfordon, vilka har fått ett verksamhetstillstånd för transport av personer och/eller varor, 

mot betalning. 
 
5.13 Originalspråk och översättning 

Dessa villkor har uppgjorts på holländska. I fall av en tvist mellan någon översättning av dessa 
villkor och originalversionen på holländska, skall den holländska originalversionen gälla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          


