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4.15 Egendom utan angivet försäkringsställe 
Med tillämpning av det allmänna villkoret N01 i övrigt gäller för denna försäkring följande 
kompletteringar och ändringar. 
 
4.15.1 Utan angivet försäkringsställe 
Med ändring av punkt 1.3 i Kapitel 1 (Egendomsförsäkring) ovan gäller försäkringen - även under 
transport - för "Gods (egendom) utan angivet försäkringsställe" inom Norden. Försäkringen gäller med 
de begränsningar som framgår av Kapitel 1 (Egendomsförsäkring) i övrigt och med följande 
komplettering: 
 
Försäkrade skadehändelser 
Försäkringen omfattar skadehändelse som anges i försäkringsbrevet. 
 
Säkerhetsföreskrift/ inbrottsskydd 
För inbrottsförsäkringen gäller, att den lokal där den försäkrade egendomen förvaras, uppfyller de 
inbrottsskyddskrav som anges under villkorspunkten 1.9.2.1.1 (Skyddsklass 1). 
Påföljden när säkerhetsföreskriften inte följts framgår under 1.9.0, Huvudregel. 
 
Terrorism  
Försäkring för skada genom terrorism gäller endast i Sverige, se dock begränsning i villkorspunkt 1.7.0 
(Allmänna undantag). 
 
Transport  
Försäkringen omfattar inte sådan egendom som undantagits i punkt 1.3.2 i Kapitel 1 
(Egendomsförsäkring), dock med den ändringen att undantaget för egendom under transport utanför 
försäkringsstället endast tillämpas för skadehändelse enligt punkt 1.7.7 (Maskinförsäkring). 
 
Ordinarie försäkringsställen 
Försäkringen gäller inte för egendom på förvaringsplats där försäkringstagaren, som har samtidig 
försäkring med angivet försäkringsställe gällande för samma slags egendom och för samma slags 
skada. 
 
Särskilt avtal  
Försäkringen gäller inte utan särskilt avtal för egendom i lokal och utomhusutrymme, som 
försäkringstagaren kontinuerligt disponerar för sin verksamhet. 
 
4.15.2 Försäkringstagaren står faran 
Försäkringen gäller endast under förutsättning att försäkringstagaren står faran för egendomen och att 
ersättning inte kan erhållas genom annan gällande försäkring. 
 
4.15.3 Skadereglering  
I den förteckning över försäkrade föremål, som försäkringstagaren enligt punkt 1.12.2 i Kapitel 1 och 
10.13 i Kapitel 10 är skyldig att på anmodan lämna efter skada, skall upptas alla föremål av det slag för 
vilket försäkring utan angivet försäkringsställe gäller, oberoende av om föremålen förvarats på det 
ställe där skadan inträffat eller på annan plats. Sammanlagda värdet av dessa föremål läggs till grund 
för beräknande av ersättning enligt Kapitel 1 punkt 1.11.2. 
 
Skadeersättning 
Skadeersättning utbetalas till försäkringstagaren i Sverige i SEK. 
 
4.15.4 Avbrottsförsäkring 
Avbrottsförsäkring enligt Kapitel 2 (Avbrottsförsäkring) gäller inte till följd av egendomsskada på 
egendom som försäkrats "utan angivet försäkringsställe". 


