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4 Speciella försäkringar - Egendom
4.3 Specialförsäkring
Hänvisningar:
Allmänna avtalsbestämmelser, se Kap 10.
Definitioner - Förklaringar, se punkt 4.3.15.
4.3.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till försäkrad egendom.
4.3.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden om försäkringen varit i kraft.
4.3.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för försäkrad egendom inom Norden om inte annat anges i försäkringsbrevet.
4.3.4 Försäkrat intresse
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskas eller går förlorat
och således inte sådan förlust som uppkommer t ex genom att egendomen inte kan användas på
beräknat sätt.
4.3.5 Försäkrad egendom och försäkringsbelopp
Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar egendom som angetts i försäkringsbrevet.
Försäkringsbelopp
Försäkringen gäller med de försäkringsbelopp som angetts i försäkringsbrevet för varje slag av
egendom.
Försäkringen är *)helvärdeförsäkring och försäkringsbeloppet skall minst motsvara vad det kostar att
anskaffa likvärdig egendom.
Prisändring
Det vid försäkringsårets början i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet för egendom anses
därefter vid varje tidpunkt höjt med det belopp, varmed den försäkrade egendomens värde ökat genom
prisstegring från försäkringsårets början. Sådan värdestegring begränsas dock till 20 % av senast
uppgivet försäkringsbelopp.
4.3.6 Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet, beräknat enlig 4.3.10 (Skadevärderingsregler) ett
belopp som utgör den försäkrades självrisk.
Försäkringen gäller med en självrisk, som är 20 % av basbeloppet. Avtal kan träffas om annan
självrisk, som då anges i försäkringsbrevet. De självrisker som uttrycks i basbelopp avrundas nedåt till
närmaste l00-talkronor.
4.3.7 Försäkrade skadehändelser
Försäkringen gäller för plötslig, oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom under
förutsättning att med hänsyn till dess värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt rimliga
säkerhetsåtgärder vidtagits.
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Vid förvaring i egen lokal t.ex *)försäkringslokal eller bostad gäller försäkringen för stöld genom
inbrott då lokalen uppfyller kraven på inbrottsskydd enligt Försäkringsgivarens företagsvillkor
respektive hemförsäkringsvillkor.
Undantag
Ersättning lämnas inte för skada
- genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott
- som består i förslitning, förbrukning, åldersförändring, korrosion (t ex rost eller frätning),
beläggning eller avsättning
- som består i självförstörelse, tex självsprickor, vittring, färg eller formändring
- genom skadedjur eller skadeinsekter
- orsakad av bearbetning, reparation eller rengöring.
- på egendom som är överlämnad till annan för försäljning eller belåning.
Försäkringsgivaren är inte ansvarigt gentemot försäkrad för skada som denne orsakat genom grov
vårdslöshet eller till någon del orsakat med uppsåt.
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller
står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp.
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess,
t ex kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.
Försäkringen omfattar inte skada som består i förlust eller förändring av information på datamedia och
heller inte kostnad eller förlust till följd av sådan händelse. Försäkringen gäller dock om
försäkringstagaren kan visa att kostnaden eller förlusten är en direkt följd av ersättningsbar fysisk
skada på annan egendom.
Skadan värderas till de normala kostnader som inom 2 år nedläggs för att återställa den information
som förlorats och är nödvändig för rörelsens fortsatta verksamhet.
Datainformation
Med normala kostnader avses kostnader för
- återställande av data från säkerhetskopior, inbegripet manuell inmatning av
data där sådan erfordras
- återställande av system-, standard- och applikationsprogram från
säkerhetskopia,
4.3.8 Räddningskostnad
Försäkringen gäller för utgift (räddningskostnad) för sådan åtgärd som det åligger försäkrad att vidta
enligt10.6 (Räddningsplikt) i Kap 10 för avvärjande eller begränsning av ersättningsbar skada om
åtgärden med hänsyn till omständigheterna varit skälig.
Försäkringen gäller även för försäkrad egendom som skadas, förkommer eller stjäls i samband med
skälig räddningsåtgärd.
Undantag
Försäkringen gäller inte i den mån rätt till ersättning föreligger enligt lag eller särskild författning eller
på grund av annan försäkring, garanti eller annat avtal.
Högsta ersättning
Vid *)helvärdesförsäkring betalas räddningskostnad även om försäkringsringsbeloppet därigenom
skulle överskridas.
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4.3.10 Skadevärderingsregler
Skada på egendom värderas enligt följande regler. Skadad och oskadad egendom värderas efter samma
grunder.
4.3.10.1 Egendom som återställs
Om *)återställande sker värderas skadan med nedanstående begränsningar till kostnaden för att utan
dröjsmål återställa egendomen på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material. Återställandet
måste ske senast inom två år.
Vid skadevärdering beaktas ändrade kostnader på grund av prisändring under återställandetiden.
Merkostnad genom reparation på övertid eller genom transport på annat sätt än med sedvanligt
transportmedel beaktas inte.
Den värdeminskning egendomen efter reparation möjligen kan anses ha undergått genom skadan
beaktas inte.
Utökas i samband med återställandet skadat föremåls utrustning eller avkastningsförmåga, skall vid
värderingen skälig hänsyn tas till detta.
Begränsningar
Skadan värderas till högst vad det kostar att utan dröjsmål återanskaffa likvärdig egendom i sådant
skick den hade omedelbart före skadan.
4.3.10.2 Egendom som inte återställs
Återställs inte den skadade egendomen inom två år, värderas skadan till skillnaden i egendomens
*)ekonomiska värde omedelbart före och efter skadan.
4.3.11 Ersättningsregler
Skada värderas enligt 4.3.10 (Skadevärderingsregler) och ersätts enligt följande regler.
Försäkringen skall inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast ersättning för liden skada, även
om försäkringsbeloppet är större.
4.3.11.2 Helvärdeförsäkring
Underförsäkring
Vid *) helvärdesförsäkring ersätts uppkommen skada i dess helhet intill försäkringsbeloppet med de
begränsningar som framgår av villkoren i övrigt.
Föreligger *)underförsäkring ersätts endast så stor del av skadan som försäkringsbeloppet utgör av det
belopp som beräknas enligt 4.3.10 (Skadevärderingsregler). Vid Räddningskostnader (4.3.8) görs
motsvarande reducering vid *) underförsäkring.
Gemensamt försäkringsbelopp
Är försäkringsbeloppet gemensamt för flera föremål men lägre än föremålens sammanlagda värde,
ersätts vid skada på sådant föremål endast så stor del av skadan som motsvarar förhållandet mellan
försäkringsbeloppet och detta värde.
Dessa regler gäller i tillämpliga delar även för räddningskostnader.
4.3.11.6 Ersättningsregler i övrigt
Vid utbetalning av skadeersättning beaktas om den ersättningsberättigade är redovisningsskyldig för
mervärdeskatt.
Försäkringsgivaren har rätt att i stället för att betala kontant ersättning låta återställa skadad egendom
eller tillhandahålla annan likvärdig egendom.
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Försäkringsgivaren är inte skyldigt att överta skadad egendom men äger rätt att efter värdering överta
större eller mindre del därav.
Kommer egendom, för vilken ersättning utgetts, till rätta, skall egendomen snarast ställas till
Försäkringsgivarens förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål
återbetalar därför erhållen ersättning.
4.3.11.7 Tidpunkt för betalning av ersättning samt räntebestämmelser
Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade full gjort vad som åligger honom
enl 4.3.12 (Skaderegleringsbestämmelser).
Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först när försäkrad egendom återställs eller
återanskaffas, skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade visat att så skett.
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas, skall ersättning betalas senast en månad efter
det att Försäkringsgivaren erhållit utredningen eller värderingen. För den tid som utbetalningen
fördröjs genom detta betalas ränta enligt Riksbankens diskonto.
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan, betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Ränta betalas dock inte om den är mindre än en procent av basbeloppet.
Utöver ovan angiven ränta har försäkringstagaren inte rätt till ersättning för skada eller förlust vid
dröjsmål med utbetalning av skadeersättning.
4.3.12 Skaderegleringsbestämmelser
4.3.12.1 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav mot Försäkringsgivaren skall anmälas så snart som möjligt.
Dessutom skall den försäkrade vid stöld, inbrott, rån eller annat brott snarast göra polisanmälan och
insända polisintyg härom till Försäkringsgivaren.
4.3.12.2 Ersättningskrav och skyldighet att lämna upplysningar
Ersättningskrav skall framställas till Försäkringsgivaren snarast efter att skadan uppkommit och senast
sex månader från det den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning.
Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på anmodan lämna förteckning över
försäkrad egendom – skadad och oskadad – med uppgift om varje föremåls värde före och efter
skadan.
Den försäkrade är även skyldig att på anmodan styrka ersättningskravet genom att lämna de
upplysningar som står till buds, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs
för att bedöma Försäkringsgivarens ansvarighet och ersättningens storlek.
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning,
skall ersättningen som regel bortfalla.
4.3.12.3 Besiktning av skada
Försäkringsgivaren har rätt att låta besiktiga skada samt att utfärda anvisningar för reparation och
tillvarata skadad egendom innan sådana åtgärder vidtas.
Om Försäkringsgivaren meddelar anvisningar om val av reparatör eller metod för reparation eller
sanering, är den försäkrade skyldig att följa dessa.
Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts, är Försäkringsgivarens ansvarighet begränsad till den
kostnad som skulle uppkommit om anvisningarna följts.
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4.3.15 Definitioner - Förklaringar
Helvärdeförsäkring
Helvärdeförsäkring är sådan försäkring där försäkringsbeloppet för egendom minst skall motsvara
egendomens värde.
Underförsäkring
Med underförsäkring avses att försäkringsbeloppet är för lågt i förhållande till egendomens värde.
Påföljd
Föreligger underförsäkring vid *)helvärdeförsäkring reduceras skadeersättningen proportionellt emot
förhållandet mellan försäkringsbeloppet och egendomens värde.
Försäkringslokal
Med försäkringslokal avses samtliga lokaler som direkt ansluter till varandra och som disponeras av
försäkringstagaren för den försäkrade verksamheten.
Om försäkringstagaren disponerar hela byggnaden anses hela byggnaden som försäkringslokal.

7

