
Värmekulvertförsäkring
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

1. Egendomsförsäkring

17. Värmekulvertförsäkring

17.1 Vad försäkringen gäller för och försäkrad egendom
Försäkringen gäller för oförutsedd skada på värmekulvertanläggning som anges i försäkringsbrevet.

Definition
Med värmekulvertanläggning avses här ett i mark utanför byggnad anlagt ledningssystem - innefattande rörledningar, värmeiso-
lering och skyddshölje - för distribution av värme och varmvatten samt till sådant ledningssystem hörande kulvertkammare med 
utrustning. Till värmekulvertanläggning räknas inte under- eller abonnentcentraler eller därtill hörande utrustning.

17.2 Undantag
17.2.1 Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller entreprenör enligt åtagande i avtal är skyldig att ersätta.

17.2.2 Försäkringen gäller inte för skada på värmekulvertanläggning som inte är provad och godkänd i vedertagen ordning.

17.2.3 Försäkringen gäller inte för skada genom
•  sprängningsarbete
•  ras och skred om skadan orsakats av 
 - sprängnings-, schaktnings-, pålnings- eller spontningsarbete, uppläggning av jord eller 
 stenmassor eller gruvdrift
 - vatten- eller vågerosion.

17.2.4 Försäkringen gäller inte för skada
•  som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genomnormal service eller 
 justering
•  som består i förlust av värmeenergi eller värmebärare
•  som beror på att normal driftskontroll och normalt underhåll eftersatts. Bristande funktion på grund av feldimensionering, 
 otillfredsställande inreglering eller liknande räknas inte som skada.

17.3 Självrisk
Vid varje skadetillfälle gäller en självrisk som är 7 % av skadebeloppet för varje helt år som gått sedan värmekulvertanläggningen 
för första gången togs i bruk. Självrisken är lägst 20 % av prisbasbeloppet om inte annat anges i försäkringsbrevet.

17.4 Högsta ersättning vid naturskada
Bestämmelserna om högsta ersättning vid naturskada enligt 1.11.2.6.3 i Brandförsäkring omfattar även den ersättning som lämnas 
enligt Värmekulvertförsäkring.
 

01.27.1 Särskild påföljd vid åsidosättande 
Har föreskriften inte följts är självrisken lägst 50 % av prisbasbeloppet. 
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Om Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar
Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar bildades år 1865. Från början var bolaget endast ett brandförsäkringsbo lag, 
men idag kan vi erbjuda flera olika typer av försäkringar med ett fullvärdigt skydd. Vårt område sträcker sig över hela Värmland och 
vårt huvudkontor ligger i Edane. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Vem svarar för försäkringsskyddet
Brunskogs försäkringsbolag försäkringar svarar normalt för försäkringsskyddet utom för följande avsnitt, där Ålands Försäkringar Ab, 
PB 64, 22101 Mariehamn, Finland, FO-nummer 3125676-2, med hemort i Mariehamn, Finland, är försäkringsgivare:
Avsnitten: Ansvar, Rättsskydd, Tjänsteresa och Olycksfall.

 


