Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt garanti
eller liknande åtagande.
Exempel på felaktig användning
• släp/efterfordon som saknar fullgoda bromsar

Åldersavdrag
Gäller enligt Länsförsäkringars maskinskadevillkor för traktorer, med den ändringen att
åldersavdrag görs för utbytta delar vid reparation av ersättningsbar skada enligt följande:
ÅLDERSAVDRAG
Antal driftstimmar

Åldersavdrag

Antal driftstimmar

Åldersavdrag

0 – 1 000

0%

4 501 – 5 000

50%

1 001 – 1 500

15 %

5 001 – 5 500

55 %

1 501 – 2 000

20 %

5 501 – 6 000

60 %

2 001 – 2 500

25 %

6 001 – 6 500

65 %

2 501 – 3 000

30 %

6 501 – 7 000

70 %

3 001 – 3 500

35 %

7 001 – 7 500

75 %

3 501 – 4 000

40 %

7 501 – 8 000

80 %

4 001 – 4 500

45 %

LIDPOL AB
Maskinskadeförsäkring
Entreprenadmaskin
2 år/8 000 maskintimmar

De fullständiga villkoren hittar du hos din maskinhandlare. Du kan också ringa
0771-666 200 så skickar vi dem till dig.
Vid skada, ring 0771-666 200 eller skicka e-post till lefo@lansforsakringar.se
Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Sak Försäkrings AB (publ), 502010-9681,
106 50 Stockholm. Telefon 08-588 400 00.

LF 07972 utg 06 Sitrus 207520 2017-04

Observera att vagnskador inte ingår i maskinskadeförsäkringen. Du kommer inte
att få något meddelande när försäkringen slutar att gälla. Kom därför ihåg att teckna
en ny försäkring i god tid.

Anmäl
alltid skada

ringar,
till Länsförsäk
0,
0771-666 20
ringar.se
lefo@lansforsak

Maskinskadeförsäkringen

Avtalsnummer:
Fabrikat och modellbeteckning:

Reg nr/chassie nr:

Leveransdag:

Tjänstevikt:

Timtal vid leverans:

Prisklass:
Köpare:
Adress:
Postnummer och postort:
Person-/organisationsnummer:
Självrisk 0 – 24 månader

20 % av prisbasbeloppet

Försäkringen gäller i 24 månader från ovanstående leveransdatum – dock längst
till 8 000 timmars drifttid

Service och reparation
Ditt fordon ska underhållas enligt den serviceplan som tillverkaren angivit för detta fordon.
Såväl service som skadereparation ska ske hos för fordonet auktoriserad eller av Länsförsäkringar godkänd verkstad och originaldelar ska alltid användas. I annat fall kan din ersättning
minskas eller utebli vid skada.
Försäkringen följer fordonet oavsett ägarbyte.
Försäkringen ersätter inte kostnader för ersättningsmaskin i samband med ersättningsbar
maskinskada.

Detta försäkringsbevis grundar sig på det avtal som träffats mellan generalagent/
återförsäljare och Länsförsäkringar.

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) Transmission inklusive styrsystem, men inte kraftuttagsaxel, 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.
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 general
agenten 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.

