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FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

1.7.7 Maskinförsäkring
Med tillämpning av Allmänna villkoret F01 i övrigt gäller för denna försäkring följande
kompletteringar och ändringar.
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på försäkra de föremål ingående i
objekttyperna:
- *)byggnad, se punkt 1.7.7.01 nedan
och som inte omfattas av
- 1.7.1 (Brandförsäkring), 1.7.2 (Vattenskadeförsäkring) och 1.7.3 (Inbrottsförsäkring), 1.7.4
(Rånförsäkring), 1.7.5 (Glasförsäkring), 1.7.6 (Förhyrd lokal) samt 1.7.9 (Egna transporter).
oavsett om sådana försäkringar finns gällande eller inte.
Ersättning lämnas således inte för skada som enligt ovanstående villkor inte ersätts på grund av
undantag, omfattningsbestämmelse, beloppsgräns, självrisk eller säkerhetsföreskrifter.
1.7.7.01 Maskinförsäkring
Försäkrad egendom:
Maskinförsäkring för *)byggnad omfattar för inom fastigheten befintlig egendom som är avsedd för
byggnadens och byggnad fastighetens bruk och består av
- system för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas och elektricitet
- elbelysning och eluttag för motorvärmare (t ex stolpar och ledningar)
- hissanläggning, rulltrappa eller annan anordning för personbefordran
- sopsuganläggning
- antennanläggning för radio och TV (även paraboler)
- maskinellt manövrerad fordonsport med manöverorgan
- tvätt-, kyl- och frysanläggning för gemensamt bruk av de boende i fastigheten
- *)dator med tillhörande utrustning för fastighetens förvaltning och drift
- *)ritningar, arkivalier och datamedia.
Egendom som inte omfattas
Oförsäkrad egendom:
Maskinförsäkring för *)byggnad omfattar inte
- sanitetsgods (såsom tvättställ, badkar, toalettstol och bidé) och spis, disk-, tvätt- eller annan
hushållsmaskin i bostadslägenhet
- belysningsarmatur
- *)värmekulvert (om inte annat anges i punkt 1.7.7.15 eller i försäkringsbrevet)
- brunn och simbassäng
- rökgång, fundament, murverk och inmurning eller infodring
- elpatron i värmepanna eller varmvattenberedare.
Högsta ersättning
Sammanlagd ersättningsskyldighet för
- egendomsskador i samband med demontering, montering, transport eller förflyttning och
- därav föranledda skador som omfattas av Avbrotts-, Hyresförlust och Extrakostnadsförsäkring
är vid varje skadetillfälle begränsad till högst 10 basbelopp.
Denna begränsning gäller inte för skada i samband med egendomens underhåll på försäkringsstället.
1.7.7.1 Undantag
Vad försäkringen inte gäller för.
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1.7.7.1.1 Undantag för skada genom
Försäkringen gäller inte för skada genom
- sprängningsarbete
- smälta
- ras, skred, förskjutning och sättning i mark eller grundkonstruktion
- vatten som vid regn, snösmältning eller högvatten trängt ut ur avloppsledning, svämmat över
eller på annat sätt kommit in i byggnaden
- hav, sjö eller vattendrag som svämmar över eller genom dammgenombrott (se dock 1.7.1.9)
- utströmning orsakad av frysning om inte försäkrad vidtagit skäliga åtgärder för att förhindra
sådan skada.
- skadedjur, insekter, bakterier (ex salmonella), virus eller smittämnen
- vätska, fukt, röta, mögel eller svamp.
1.7.7.1.2 Undantag för skada på
Försäkringen gäller inte för skada på
- förbrukningsmaterial, t ex bränsle, drivmedel och smörjmedel, dukar, däck och slangar, filtar,
filter, linor, packningar, remmar och kedjor, stenar, larvband, transportband, transportplåtar,
viror och valsbeklädnad
- utbytbara verktyg, t ex formar, knivar, krossverktyg, press- och stansverktyg och slagor
- murverk, inmurning eller infodring.
Undantaget tillämpas inte om den försäkrade kan påvisa att skadan har uppkommit genom annan än i
1.7.7.1.1, 1.7.7.1.3 eller 1.7.7.1.4 angiven plötslig och oförutsedd yttre orsak och skadan skulle ha
uppkommit även om egendomen ej varit i drift.
Skadan värderas till högst egendomens *)tekniska värde.
1.7.7.1.3 Undantag för skada som består i
Försäkringen gäller inte för skada som består i
- gradvis förändring eller annan långtidspåverkan,
- förslitning, utmattning, förbrukning, svinn, diffusion, beläggning eller fortgående
sprickbildning
- erosion, *)kavitation eller *)korrosion
- kontamination eller form- och strukturförändring såsom förgasning, färg- eller luktförändring
- svinn eller annan förlust som endast kan konstateras vid inventering
- sönderfrysning av förbränningsmotor eller till densamma hörande kylsystem
- förlust av egendom som glömts, förlagts eller tappats bort
- att *)datainformation blir obrukbar eller förloras till följd av
• tillverkningsfel eller brist hos *)datamedia, felhantering, felprogrammering eller
liknande
• *)datavirus, intrång av s k hackers eller liknande
- stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.
1.7.7.1.4 Undantag för skada av annan art
Försäkringen gäller inte för skada
- av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom
normal service eller justering
- som annan åtagit sig att försäkra.
Försäkringen gäller dock för försäkringstagarens intresse om den försäkringsansvarige helt eller delvis
försummat sin skyldighet att hålla försäkring och inte på något annat sätt kan fullgöra sitt åtagande.
Det åligger den försäkrade att visa detta.
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