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A. Egendomsförsäkring

•

01. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för
• försäkringstagaren
• annan ägare av egendom som är försäkrad enligt A.06, om
ägaren inte kan få ersättning genom annan försäkring

•
•
•
•
•

02. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under
den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden)

18.3.2 Försäkringen gäller inte för skada genom
• brand, med vilket avses eld som kommit lös
• åskslag
• sprängningsarbete
• ras, skred, förskjutning och sättning i mark eller
grundkonstruktion oberoende av orsaken till dessa
skadehändelser
• vatten, som vid regn, snösmältning eller högvatten trängt ut
ur avloppsledning eller svämmat över
• att hav, sjö eller vattendrag svämmat över
• frysning, om skadan beror på försummelse av den
försäkrade.

03. Var försäkringen gäller
03.1 På försäkringsställe
Försäkringen gäller på de försäkringsställen som anges i försäkringsbrevet
03.1 På annan plats
Försäkringen gäller på annan plats inom Norden, men med den
begränsning som kan följa av reglerna om riskökning i försäkringsavtalslagen.
Reglerna om riskökning tillämpas inte vid tillfällig förvaring, längst 6 månader, för skadebelopp intill 5 prisbasbelopp*.
Försäkringen gäller inte under transport.

18.3.3 Försäkringen gäller inte för skada
• som är av sådan art att den inte påverkar egendomens
användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal
service eller justering
• som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost
eller frätning), beläggning eller avsättning såvida inte
skadan uppkommer på grund av en extraordinär händelse.
Med extraordinär händelse avses en plötslig och oförutsedd
händelse som ligger utanför ramen för de risker som
normalt är förbundna med användningen av den egendom
som skadas
• samband med montering, demontering eller vid transport
eller förflyttning om inte skadan uppkommit i samband med
egendomens normala underhåll.

04. Försäkrat intresse
Försäkringen avser egendomsskada som är en oundviklig följd
av sådan skadehändelse för vilken försäkringen gäller.
Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller
förlust av försäkrad egendom som har till följd att egendomens
värde minskas eller går förlorat och således inte sådan förlust
som uppkommer endast genom att egendomen t ex inte kan
användas på beräknat sätt.
06. Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för särskilt angven maskin som anges i
försäkringsbrevet.
07. Försäkringsform
Försäkringen gäller som helvärdesförsäkring om inte annat
anges i försäkringsbrevet.

41. Skadevärderingsregler
Vid skada på egendom beräknas skadebeloppet enligt nedan
angivna regler. Skadad och oskadad egendom värderas efter
samma grunder.

08. Försäkringsbelopp
08.1 Försäkringsbelopp är de i försäkringsbrevet angivna beloppen till vilka egendomen är försäkrad.
Försäkringsbeloppet ska motsvara den kostnad som skulle ha
uppkommit om ett föremål av samma eller lika ändamålsenligt
slag anskaffats som nytt vid skadetillfället.
I värdet ska inräknas alla kostnader som fordras för att
föremålet ska kunna tas i bruk, dock inte kostnader för maskinfundament under såväl lägsta källargolvs undersida som
angränsande mark- eler vattenyta.
För modeller, press- och stansverktyg, formar och mönster ska
försäkringsbeloppet motsvara de normala kostnaderna för att
återställa föremålen.

Nyanskaffningsvärde
Härmed avses den kostnad som skulle uppkommit om ett
föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag anskaffats
som nytt vid skadetillfället. I värdet ska inräknas alla kostnader
som fordras för att föremålet ska kunna tas i bruk, dock inte
kostnader för maskinfundament under såväl lägsta källargolvs
undersida som angränsande mark- eler vattenyta.
Tekniskt värde
Tekniskt värde vid viss tidpunkt är nyanskaffningsvärdet vid
tidpunkten med avdrag för ålder och slitage.
Dagsvärde
Härmed avses marknadsvärdet vid skadetillfället. Kan detta
inte fastställas, utgör dagsvärdet nyanskaffningsvärdet, med
avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet,
minskad användbarhet och annan omständighet.

18. Maskinförsäkring - Vad försäkringen gäller för
18.3 Maskinförsäkring - Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på i försäkringsbrevet angiven maskin
18.3 Undagtag
18.3.1 Försäkringen gäller inte för skada på

sanitetsgods, spis, disk-, tvätt- eller annan hushållsmaskin i
bostadslägenhet
borrhål, brunn, och simbassäng
värmekulvert (se A.06.2.1)
elpatron i värmepanna eller varmvattenpanna
rökgång, fundament, murverk och inmurning eller infodring
utbytbara verktyg eller förbrukningsmateriel. Undantaget
tillämpas inte om skadan har uppkommit genom plötslig
och oförutsedd yttre orsak och skulle ha uppkommit även
om egendomen ej varit i drift.
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41.10.1 Egendom som återställs
Om återställande sker värderas skadan till kostnaden för att
utan dröjsmål återställa föremålet på ett rationellt sätt vad
beträffar metoder och material
Med återställande förstås
• reparation, eller
• anskaffande av föremål av samma eller likaändamålsenligt
slag för samma ändamål.
Utökas i samband med återställande skadat föremåls utrustning eller avkastningsförmåga, ska vid värderingen avdrag
göras för detta.
Återställande måste ske inom 2 år från skadedagen. Sker
det senare på grund av hinder som inte beror på den försäkrade, får tiden 2 år räknas från den dag då hindret upphörde,
dock längst 3 år från skadedagen.
I skadekostnaden inräknas inte merkostnader som beror på
forceringsåtgärder, t ex reparation på övertid, inköp till överpris
för snabbare leverans eller transport på annat sätt än med
sedvanligt transportmedel.
I skadekostnaden inräknas inte heller den värdeminskning
som föremålet efter återställandet kan anses ha undergått
genom skadan.

lindringarna sker i en väsentligt snabbare takt än vad som ovan
angivits, ska detta beaktas genom procentsatsen ökas och
tidpunkten för dess tillämpning tidigareläggas.
41.10.4 Egendom som inte återställs
Återställs inte skadat föremål inom 2 år, värderas skadan till
skillnad mellan föremålets dagsvärde* omedelbart före och
omedelbart efter skadan. Skadan värderas dock högst till vad
det skulle kostat att återställa föremålet.

42. Självrisk
Vid varje skadetillfälle gäller en självrisk* som är lägst 20% av
prisbasbeloppet*.
Avtalet träffas om annan självrisk, som då anges i försäkringsbrevet.
Självrisk som uttrycks i prisbasbehopp avrundas nedåt till
närmaste 100-tal kronor.
43. Skadeersättningsregler
43.1 Ersättningsbelopp
Ersättningsbeloppet utgörs av
• skadebelopp enligt A.41. Skadevärderingsregler
• räddningskostnad enligt A.43.5
med avdrag för
• självrisk enligt A.42
• eventuell underförsäkring* enligt a.43.2
och med hänsyn till
• leverantörsgaranti enligt A.43.2

41.10.2 Föremål vars tekniksa värde* vid skadetillfället är
mindre än 50%
Om föremålets tekniska värde vid skadetillfället är lägre än
50% av nyanskaffningsvärdet, värderas skadan till kostnaden
för återställandet, dock högst till det tekniska värdet.
41.10.3 Speciella regler för vissa föremål
Skada på följande föremål värderas till kostnaden för återställandet, dock högst till dagsvärdet*
• motordrivna fordon (motorfordon, traktorer, motorredskap
inklusive skogsmaskin, och terrängfordon) samt släpfordon
till dessa
• för byggnads- och anläggningsverksamhet avsedda
maskiner, panna, skjul och bod
• datorer avsedda för administrativt arbete samt utrustning
och tillbehör till dessa.

43.2 Underförsäkring
Om försäkringsbeloppet vid skadetillfället understiger det
belopp som anges i A.08, föreligger underförsäkring*. Ersättningsbeloppet minskas då till stor del som försäkringsbeloppet
utgör av det angivna belopp.
Är försäkringsberloppet gemensamt för flera föremål men
lägre än föremålens sammanlagda belopp enligt 1.08, minsaks
ersättningsbeloppet för sådant föremål till så stor del som
försäkringsbeloppet utgör av detta belopp.
43.5 Räddningskostnad
Bolaget ersätter den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt R.01.3, om de med hänsyn till omständigheterna
varit skäliga.
I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen
lämnas även ersättning för skada som uppkommit genom att
försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd skadats, förekommit eller stulits. Ersättning lämnas dock inte om gottgörelse kan erhållas från annat håll.

Skada på modeller, press- och stansverktyg, formar och mönster värderas till de normala kostnader som inom 2 år läggs ned
på att återställa föremålen. Inaktuella föremål värderas dock
högst till 25% av kostnaden för återställande.
41.4.1.3 Speciella regler för lindringar till elektrisk utrsutning
Skada på lindringar - och på grund av här uppkomna skador på
plåtar - till elektriska motorer, generatorer och transformatorer, värderas till kostnaden för återställandet, med avdrag för
värdeminskning.

43.7 Leverantörsgaranti
Är leverantör eller entreprenör enligt åtagande i avtal skyldig
att ersätta skada på försäkrad egendom betalar bolaget inte
kostnaden härför. Denna begränsning avser dock inte följdskada på annan funktionell enhet än den som varit felaktig.
Undantaget tillämpas inte i den mån leverantör eller entreprenör inte kan fullgöra sin skyldighet och den försäkrade kan
styrka detta.
Är den försäkrade tillverkare eller försäljare av den försäkrade egendomen, lämnas inte ersättning för skada på denna,
om skadan skulle ha omfattats av för branschen gängse garanti
vid försäljning eller leverans.

Avdrag för värdeminskning görs på lindringarnas och plåternas
återställandekostnad ( d v s kostnaderna för ut- och inmontering, transport, material och arbete) med
• 5% per år för motorer
• 4% per år för generatorer
• 3% per år för transformatorer
räknat från en tidpunkt som för
• motorer börjar 10 år
• generatorer och transformatorer börjar 15 år
efter det att utrustningen togs i bruk som ny eller senast omlindades. Avskrivningen är maximalt 80%.

43.8 Skadeersättningsregler i övrigt
Bolaget har rätt att i stället för att betala kontant ersättning

Om dirftsförhållandena är sådana att värdeminskningen på
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B1. Maskinavbrottsförsäkring

föreskriva att skadad egendom återställs eller tillhandahålla
annan likvärdig egendom.
Bolaget är inte skyldigt att överta skadad egendom, men
har rätt att efter värdering överta större eller mindre del av
denna.
Kommer egendom för vilken ersättning utgetts till rätta
ska egendomen snarast ställas till bolagets förfogande. Den
försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål
återbetalar därför erhållen ersättning.

(Särskilt avtal, ingår endast om det anges i
försäkringsbrevet)
01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven maskin.
02. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för avbrottsskada till följd av ersättningsbar maskinskada enligt avsnitt A som inträffat under den tid
försäkringen är i kraft.

43.9 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger
honom.
Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till
först när försäkrad egendom återställs eller återanskaffas, ska
betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade visat att så
skett.
Om polisutredning avvaktas ska ersättning betalas senast 1
månad efter det att bolaget erhållit utredningen.

04. Försäkrat intresse
04.2 Försäkringen avser avbrottsskada som är en följd av
egendomsskada enligt B1.11.1.
Med avbrottsskada avses sådan skada som består i att det
försäkringsmässiga täckningsbidraget minskas eller går förlorat genom inskränkning i den försäkrade rörelsen.
04.3 Försäkringsmässigt täckningsbidrag
Med försäkringsmässigt täckningsbidrag avses resultatet av
följande beräkning av poster bokförda enligt kontoplan EU BAS
(om såden används eller skulle ha används)

43.4 Räntebestämmelser
Betalas skadeersättning senare än vad som sagts ovan utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalningen fördröjts genom polisutredning betalar bolaget ränta enligt Riksbankens referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på honom enligt
avsnitt R.

Intäkter +
3000-3799

Huvudintäkter, fakturerade kostnader, rörelsens sidointäkter, intäktskorrigeringar

3900-3929

Övriga rörelseintäkter

3980-3999

Erhålla bidrag, övriga ersättningar och intäkter

Kostnader -
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4000-4999

Utgifter/kostnader för varor, material och vissa
köpta tjänster

5020-5049

(75%) Elavgifter för belysning, värme,
vatten och avlopp

5120-5149

(75%) Elavgifter för belysning, värme,
vatten och avlopp

5300-5399

Energikostnader

5400-5499

Förbrukningsinventarier och
förbrukningsmaterial

5500-5599

Reparation och underhåll

5600-5699

Kostnader för transportmedel

5700-5799

Frakt och transport

6800-6899

Inhyrd personal

6910-6919

Licensavgifter och royalties

04.4 Undantag
Ersättning lämnas inte för förlust som beror på förlängd
avbrottstid på grund av den försäkrades ekonomiska förhållanden, t ex bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist.
Ersättning lämnas inte heller för sådan förlust som orsakats
av att en del av ansvarstiden* utnyttjas för förbättring, utvidgning eller annan förändring av den skadade egendomen utöver
dess återställande till samma skick som före skadan.

41.3 Skadebelopp
Skadebeloppet utgörs av det i B1.41.2.1.2 angivna täckningsbidraget minskat med
• det täcningsbirdag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden* enligt B1.41.2.1.3
• sådana i täckningsbidraget enligt B1.41.2.1.2 ingående
kostnader som under ansvarstiden kunnat inbesparas
• det täckningsbidrag som infattas i ersättningen för egendomsskadan, t ex i ersättning för varor* och eget reparationsarbete
• den ränteavkastning som försäkringstagaren under ansvarstiden erhållit på ersättning för egendomsskadan
• sådan ökning av täckningsbidrag som till följd av skadan
under ansvarstiden uppstått i annan rörelse, som försäkringstagaren själv eller annan för hans räkning driver
• övriga besparade kostnader

08. Högsta ersättning
Bolagets sammanlagda ersättningsskydd för förluster enligt
B1.04 är vid varje skadetillfälle begränsat till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.
11. Vad försäkringen gäller för
11.1 Avbrottsskada
Försäkringen gäller för avbrottsskada genom sådan skada som
egendomsförsäkringen enligt avsnitt A gäller för.

11.2 Försäkringen ersätter
• skadebegränsade kostnader
• bortfall av täckningsbidrag
som uppkommer under ansvarstiden*
Ansvarstiden räknas från den tidpunkt då skada enligt B1.11.1
inträffat och är 12 månader om inte annat anges i försäkringsbrevet.

42. Karens
Med karens förstås att ersättning inte lämnas för uppkommet
bortfall av täckningsbidrag orsakat av avbrott under en vidd tid
(karenstiden) räknat från den tidpunkt då skadan enligt B1.11.1
inträffade. Karensen är angiven i försäkringsbrevet.

41. Skadevärderingsregeler
41.2 Täckningsbidragsförlust
Skada värderas efter ansvarstidens* slut.

43. Skadeersättningsregler
Bolaget ersätter
• skada värderad enligt B1.41 Skadevärderingsregler
• skadebegränsade kostnader som försäkringstagaren har
fått vidkännas, dock endast kostnader för de åtgärder som
faktiskt minskat skadan
• ränta enligt B1.43.2
med avdrag för
• karens enligt B1.42

41.2.1 Beräkning av täckningsbidrag
41.2.1.1 Täckningsbidrag under jämförelseperiod
Täckningsbidraget beräknas under en jämförelseperiod, som är
av samma längd som ansvarstiden*, dock högst 12 månader.
Jämförelseperioden börjar 12 månader före dagen då skada
enligt B1.11.1 inträffat. Överstiger ansvarstiden 12 månader
ska det sålunda beräknade beloppet ökas med täckningsbidraget under en mot den överskjutande tiden svarande jämförelseperiod, som också börjar 12 månader före skadedagen.

43.1 Högsta ersättning
Ersättningen lämnas högst med det belopp som anges i försäkringsbrevet.

41.2.1.2 Jämkat täckningsbidrag under jämförelseperioden
Råder under ansvarstiden* andra förhållanden än under jämförelseperioden och sammanhänger dessa förhållanden inte med
skadan, ska den enligt B1.41.2.1.1 beräknade beloppet jämkas.
Jämkningen ska ske genom att det för jämförelseperioden
framräknade täckningsbidraget ökas eller minskas.
Det jämkade beloppet ska anses utgöra det täckningsbidrag
som rörelsen skulle ha gett under ansvarstiden, om skada inte
inträffat.

43.2 Ränta
Bolaget ersätter skälig ränteförlust eller räntekostnad under
ansvarstiden* med hänsyn till att ersättningen inte betalas
förrän efter ansvarstidens slut. Ränteförlust eller räntekostnad
beräknas efter Riksbankens referensränta ökat med 2 procentenheter.
43.5 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Skada regleras efter ansvarstidens* slut. Ersättning ska betalas
senast 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sina krav och
i övrigt fullgjort vad som åligger honom.
Om polisutredning avvaktas ska ersättning betalas 1 månad
efter det att bolaget erhållit utredningen.

41.2.1.3 Faktiskt täckningsbidrag
Det täckningsbidrag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden* beräknas, varvid ska iakttas
• att kostnader som inte är försäkrade, till den del de överstiger vad som proportionellt svarar för rörelsens minskade
omfattning, ska dras från täckningsbidraget endast i den mån
försäkringstagaren visar att de medfört minskning av förlusten
• att täckningsbidraget ska ökas med ett belopp som svarar
mot sådant bortfall av täckningsbidrag som orsakas av att en
del av ansvarstiden - utöver den tid som skulle ha erfordrats för
att återställa den skadade egendomen i samma skicka som före
skadan - blivit använd för förbättring, utvidgning eller annan
förändring, inbegripet sådan som är en följd av myndighets
beslut.

43.6 Räntebestämmelser
Betalas ersättningen senare än vad som sagts ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning
betalar bolaget ränta enligt Riksbankens referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1% av prisbasbeloppet.
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades
dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på honom enligt R.01.
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Q. Föreskrifter

R. När skada inträffat

01.1 Allmänt
Den försäkrade ska iaktta
lagar, förordningar eller myndigheters föreskrifter som meddelas i syfte att förhindra eller begränsa skada
• föreskrifter som anges i försäkringsbrevet
• föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande i syfte att förhindra eller begränsa
skada.

01.1 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.
01.1.1 Påföljd vid åsidosättande av Anmälan om skada
Om den ersättningsberättigade har försummat att följa bestämmelsen om att anmäla skada enligt 01.1 och detta har medfört
skada för bolaget, kan den ersättning som annars skulle ha
betalats, sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till
omständigheterna.
Observera att anspråk på försäkringsersättning måste framställas inom ett år enligt 01.2.

01.50 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter
Har den försäkrade när skada inträffar försumma att följa den
säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren, betalas ersättning från försäkringen endast i den utsträckning skadan får anses ha inträffat även om föreskriften hade iakttagits.
Med den försäkrade likställs annan som haft att tillse att
förskriften följs.

01.2 Anspråk på försäkringsersättning - Ersättningskrav
Anspråk på försäkringsersättning ska framställas till bolaget så
snart som möjligt och senast inom ett år från tidpunkten då försäkringsfallet inträffade. Avser ersättningskravet förlust enligt
B1 ska krav framställas inom ett år efter ansvarstidens* slut.
Framställs anspråket senare är bolaget fritt från ansvar och
ersättningsskyldighet.
Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och på begäran 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 begäran styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som står till buds
och genom att tillhandahålla verifikationer, bevis och andra
handlingar som behövs för att bedöma bolagets ansvarighet
och ersättningens storlek.
01.3 Räddningsplikt
Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat
• snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom.
01.4 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte
uppfyller sin räddningsplikt och om det kan antas att detta
varit till men för bolaget är bolaget berättigat till skäligt avdrag
på ersättningsbelopp som annars bort utgå eller till fullständig
befrielse från ersättningsskyldighet.
01.5 Besiktning av skada
Bolaget har rätt att låta besikta skada samt att, innan åtgärder
vidtas, utfärda anvisningar för reparation och tillvaratagande
av skadad egendom. Den försäkrade är skyldig att följa bolagets anvisningar om val av reparatör eller metod för reparation
eller sanering.
Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts är bolagets
ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle uppkommit
om anvisningarna följts.
02.6 Bedrägliga uppgifter
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något
av betydelse för skadans bedömning kan ersättningen bortfalla
eller begränsas.
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X. Allmänna undantag
01. Grov vårdslöshet och uppsåt
Bolaget är inte ansvarigt gentemot försäkrad för skada som
denne orsakat genom grov vårdslöshet eller till någon del
orsakat med uppsåt.
02. Krig
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.
03. Atomkärnprocess
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess, till exempel kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.
05. Terroristattack
05.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
• genom oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller
värme
• som innebär att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av
att sådan skada som egendomsförsäkringen enligt A.18 gäller
för, inträffat hos leverantör eller kund med vilken försäkringstagaren har gällande kontrakt.
• som orsakas av biologisk eller kemisk kontamination
om skadans uppkomst eler omfattning direkt eller indirekt
orsakats av eller står i samband med terroristattack.

8

Y. Allmänna avtalsbestämmelser

03.2 Förnyad försäkring

01. Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen
Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och är
1 år om inte annat anges i försäkringsbrevet. Tecknas försäkring på begynnelsedagen räknas försäkringstiden dock först
från den tidpunkt då försäkringsavtalet ingås.
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att
försäkringstagaren betalar den premie som bolaget genom utsänd avi underrättar honom om. Om högre premie eller ändrade
villkor ska gälla för den nya försäkringen ska bolaget meddela
detta senast då premieavin sänds ut.
Har bolaget anledning att inte förnya försäkringen ska
försäkringstagaren underrättas om detta senast 1 månad före
försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs
försäkringen med lika många dagar som meddelandet är försenat.

03.2.2 Förnyelsepremie
Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på dess
begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än
1 månad efter det att bolaget skickat ut premieavin.
Försäkringen förnyas under förutsättning att premien betalas inom här föreskriven tid.
Försäkringen förnyas även om premien betalas senare än
inom föreskriven tid, dock endast under förutsättning att betalning sker innan försäkringen sagts upp. Bolagets ansvarighet
inträder i detta fall först dagen efter betalningen.
03.3 Tilläggspremie under försäkringstiden
Om tilläggspremien i sin helhet är föranledd av att försäkringen
utökats, gäller för tilläggspremien vad som sagts om första
premien (se Y.03.1).
Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar
efter det att bolaget skickat ut premieavin, begränsas bolagets
ansvarighet till vad som svarar mot betald premie.

02. Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden
02.1 Bolaget har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen
säga upp försäkringen att upphöra
• 3 dagar efter uppsägningen vid första premieperioden
(nyteckning)
• 7 dagar efter uppsägningen vid senare premieperiod.

03.4 Särskilda regler vid kontobetalning
Utöver vad som anges i Y.03.1 - Y.03.3 gäller bestämmelserna i
kontoavtalet (autogiroavtalet).
Om kontot upphör att gälla av annan anledning än utebliven
betalning aviseras premie för återstående del av försäkringstiden. Premie ska betalas enligt reglerna i Y.03.1 - Y.03.3.
Om kontot upphör att gälla på grund av bristande betalning
har bolaget rätt att säga upp försäkringen enligt Y.02.1.

02.2 Bolaget har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång
• om försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt
åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget
• när de förhållanden som ligger till grund för försäkringen
ändras på ett sätt som bolaget inte kan antas ha tagit i
beräkning och som medför att risken för skada ökar.

03.5 Särskilda regler vid annan delårsbetalning än konto
Premie för senare premieperiod (månads-, kvartals- eller
halvårsbetalning) ska betalas senast på periodens första dag.
Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter
det att bolaget skickat ut premieavin.
Betalas inte premien i rätt tid föreligger dröjsmål med
premiebetalningen och bolagets ansvarighet upphör, det vill
säga bolaget ansvarar inte längre för försäkringsfall. Betalas
premien senare men innan försäkringen sagts upp, återinträder
bolagets ansvarighet först dagen efter betalningen.

02.3 Om försäkrad inte tillåter att bolaget besiktigar försäkrad
egendom har bolaget rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen.
02.5 Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om
försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort, till
exempel genom att egendom avyttras.

04. Rätt till premieåterbetalning när försäkringen upphör i
förtid
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör
att gälla ska bolaget återbetala det belopp som svarar mot den
reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från
början hade bestämts att gälla för den kortare tiden.
Om försäkringen efter bolagets uppsägning upphör att gälla
återbetalar bolaget oförbrukad del av premien.
Om försäkrad egendom skadats är den premie som belöper på ett försäkringsbelopp motsvarande skadeersättningen
förbrukad.

02.10 Förändring av avtal vid terroristattack
Bolagets återförsäkring kan med anledning av skada orsakad
av terrorism komma att förändras. Bolaget äger därför rätt att
helt exkludera eller förändra sitt åtagande enligt detta avtal
med anledning av skada orsakad av terrorism 7 dagar efter det
att meddelande härom avsänts till försäkringstagaren.

03. Premiebetalning och uppgifter för förnyad försäkring
03.1 Första premie
Premien ska betalas i förskott. Bolagets ansvarighet inträder
vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har
betalats. Detta gäller endast under förutsättning att premien
betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin.
Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av
avi föreligger dröjsmål med premiebetalning. Betalas premien
senare men innan försäkringen sagts upp inträder bolagets
ansvarighet först dagen efter betalningen.

05. Upplysningsplikt och riskökning
05.1 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter
Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som
lämnades då försäkringen tecknades eller förnyades. Har
försäkringstagaren lämnat uppgifter, som han insett eller bort
inse vara felaktiga eller ofullständiga, och har detta medfört för
låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas bolagets
ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor
som egentligen skulle ha gällt. Om bolaget med kännedom
om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas
ingen ersättning om skada inträffar.

9

05.2 Ändrade förhållanden
Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen
och medför ändringen ökad risk för skada ska försäkringstagaren meddela detta till bolaget. Skulle ändringen ha medfört
högre premie eller ändrade villkor och har försäkringstagaren
utan skälig anledning underlåtit att meddela bolaget ändringen begränsas ansvarigheten på samma sätt som anges i Y.05.1.

13. Force majeure
Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller iståndsättande
av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande
händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund
av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering,
rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order
från regering eller myndighet.
14. Preskription*
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan mot försäkringsbolaget inom tio år
från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant försäkringsskydd inträdde. Annars går
rätten till ersättning förlorad.

06. Återkrav
I den mån bolaget har betalat ersättning övertar bolaget den
försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är ansvarig för
skadan.
Återkrav mot privatperson får framställas endast om
• denne vållat skadan med uppsåt eller genom grov
vårdslöshet, eller
• skadan har samband med dennes förvärvsverksamhet.

Anmärkning
Med det förhållande som berättigar till försäkringsskydd menas
• Vid egendomsförsäkring - tidpunkten för försäkringsfallet

10. Behandling av personuppgifter
Bolaget behandlar personuppgifter i enlighet med vad som
anges i informationen ”Behandling av personuppgifter” som du
hittar på vår webbplats brunskogs.se/personuppgifter. Om du
vill kan du få informationen skickad till dig, kontakta i så fall
ditt lokala försäkringsbolag.
I den mån bolaget, för att fullgöra sina åtaganden enligt
försäkringsavtalet, även behöver behandla uppgifter om försäkringstagarens arbetstagare ansvarar försäkringstagaren för att
arbetstagarna får informationen ”Behandling av personuppgifter”.

Om anspråk har framställts till bolaget inom ett år är fristen
att väcka talan alltid minst 6 månader från det att bolaget
har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket eller,
om bolaget skriftligen förelagt en försäkrad att väcka talan är
denna frist minst ett år från det att den försäkrade fick del av
föreläggandet.
Anmärkning
Anspråk på försäkringsersättning måste framställas inom ett år
enligt R 01.2.

11. Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) med mera
Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt
skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador
i anledning av denna försäkring. Registret används endast i
samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för det
gemensamma skadeanmälningsregistret är GSR AB. Dessutom
kan bolaget komma att lämna uppgifter om stöldanmält och
eftersökt gods till Larmtjänst AB för utredning av oklara försäkringsfall och eftersökning av stulen egendom.

15. Lagar
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslag (2005:104).
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta
försäkringsavtal eller frågor med anknytning till avtalsförhållandet ska avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

12. Dubbelförsäkring
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även
genom annan försäkring och finns i denna förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna.
Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som
anges i Försäkringsavtalslagen (2005:104).

10

Z. Definitioner
Ansvarstid
Med ansvarstid avses den längsta tid under vilken ersättning
kan lämnas räknat från den dag egendomsskadan inträffat.
Dagsvärde
Härmed avses marknadsvärdet vid skadetillfället. kan detta inte
fastställas utgör dagsvärdet nyanskaffninfsvärdet, med avdrag
för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad
användbarhet och annan omständighet.
Helvärdesförsäkring
Med helvärdesförsäkring avses att egendomens hela värde är
föremål för försäkring. Försäkringen gäller med försäkringsbelopp.
Nyanskaffningsvärde
Härmed avses den kostnad som skulle uppkommit om ett föremål av samma eller liknande ändamålsenligt slag anskaffats
som nytt vid skadetillfället. I värdet ska inräknas alla kostnader
som fordras för att föremålet ska kunna tas i bruk, dock inte
kostnader för maskinfundament under såväl lägsta källargolvs
undersida som angränsande mark- eller vattenyta.

Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lagen
om allmän försäkring.
Tekniskt värde
Tekniskt värde vid viss tidpunkt är nyanskaffninfsvärdet vid
tidpunkten med avdrag för ålder och slitage.
Underförsäkring
Härmed avses att försäkringsbeloppet är lägre än försäkringvärdet. Full försäkring föreligger inte varför ersättningen
reduceras.
Terrorism
Med terroristhandling avses handling som ingriper men inte är
begränsad tillanvändning av tvång eller våld och/eller hot om
tvång eller våld av en person eller grupp(er) av personer, som
antingen handlar ensam eller för en organisation eller statsmakt, vilken begås för eller av politiska, religiösa, ideologiska
eller etniska syften eller skäl, inklusive avsikten att påverka
en statsmakt och/eller att injaga fruktan i allmänheten eller
någon del av allmänheten.
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