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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 hyrestagaren vid hyres- och försäkringsavtal med uthyraren såsom ägare till 
försäkrad egendom. 
Hyrestagaren har ingen egen rätt i denna försäkring. 
 
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. 
 
4.3.5.1 Undantagen egendom 
Följande egendom omfattas inte utan att särskilt avtal träffats: 

- trafikförsäkringspliktiga fordon 
- luftfartyg, svävare, hydrokopter, segel och maskindrivna skepp och båtar, pontonkranar, 

pontoner, kassuner, och mudderverk 
- skogsmaskin utan fast monterad och fungerande släckutrustning av godkänd typ som är avsedd 

för aktuell maskin 
- datamedia 
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4.3.6 Självrisk  
Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet, beräknat enlig 4.3.10 (Skadevärderingsregler) ett 
belopp som utgör den försäkrades självrisk. 
Vid försäkringsvärde om högst 2 basbelopp är självrisken 0,1 basbelopp. Vid värde överstigande 2 
basbelopp är självrisken 0,2 basbelopp.  
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 t.ex. vid 
transport av utrustningen. Maskinskada eller s.k. inre haveri ersätts inte av försäkringen. 
Försäkringen gäller för skada genom stöld av annan än hyresmannen om stöldtillfället kan preciseras 
och om ,med hänsyn till egendomens värde och förhållandena i övrigt, rimliga säkerhetsåtgärder 
vidtagits. 
 
Undantag  
Ersättning lämnas inte för skada 

- genom för låg verkningsgrad, bristande prestationsförmåga eller skönhetsfel.  
- 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 
- på förbrukningsmaterial, t.ex. bränsle, drivmedel och smörjmedel. 
- som består i sönderfrysning av förbränningsmotor eller till densamma hörande kylsystem. 
- som annan i kontrakt ålagts att försäkra 
- genom konfiskation, rekvisition eller annan åtgärd av myndighet 
- stöld begången av hyrestagaren 

 
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. 
 
Leverantörsgaranti 
Försäkringen omfattar inte skada 

- som leverantör eller annan enligt åtagande i avtal eller i köprättslig lagstiftning är skyldiga att 
ersätta. 

- på försäkrad egendom som köpts utan sådan garanti som gängse tillämpas vid försäljning eller 
leverans inom branschen eller v den försäkrade om skadan skulle ha omfattats av sådan garanti. 

- då den försäkrade är tillverkare eller försäljare av den försäkrade egendomen om skadan skulle 
ha omfattats av sådan garanti som tillämpas vid försäljning eller leverans inom branschen eller 
av den försäkrade. 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
 
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. 
 
1.9  Säkerhetsföreskrifter 
 

1.9.0 Allmänna säkerhetsföreskrifter 

 
Hyresmannen skall anmoda hyrestagaren att iakttaga nedan angivna säkerhetsföreskrifter, t.ex. att 
dessa införs i leasingkontraktet 
 
1.9.0.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter 
           eljest utgående sammanlagd ersättning sätts ned med  

- 30 % dock lägst 1 och högst 10 basbelopp , vad avser 1.9.1.4 (Brandfarliga heta 
arbeten) och 1.9.1.9 ( Utomhusförvaring - brännbart material) 

- 20 % dock lägst ett halvt och högst 10 basbelopp, vad avser annan 
säkerhetsföreskrift enligt villkorens punkter 1.9.0, 1.9.1 och 1.9.2. 

 
Nedsättningen kan minskas om det finns särskilda skäl med hänsyn till försummelsens 
art eller andra omständigheter.  
Nedsättning skall inte göras 

- om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits 
- om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den 

åsidosatts. 
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1.9.0.2 Allmänt  
Utöver nedan angivna säkerhetsföreskrifter gäller även annan i försäkringsbrevet 
angiven säkerhetsföreskrift eller annan föreskrift* som i skadeförebyggande syfte 
meddelats i lag, av myndighet, tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande. 
Beträffande minskning eller bortfall av ersättning om säkerhetsföreskrift inte iakttagits, 
se 1.9.0.1 ovan. 
 
*) Annan föreskrift kan exempelvis ställa krav på 

- nätanslutning såsom elförsörjning, stabiliseringsaggregat, reservström 
- skydd mot över- eller underspänning, transienter, åska m. m. 
- driften (kontinuerlig, intermittent, övervakning) 
- underhåll (intervaller och åtgärder). 

 
1.9.1 Brandförsäkring  
Säkerhetsföreskrifter avseende brand, explosion och åskslag, elfenomen eller strömavbrott.  
 
1.9.1.1 Offentliga föreskrifter  
De föreskrifter som i syfte att förhindra eller begränsa skada meddelats i lag eller förordning om 

- brandfarliga varor  
- explosiva varor 
- elektrisk starkströmanläggning 

jämte tillämpningsföreskrifter, skall iakttas. 
 
1.9.1.2 Brandsläckning och larm  
Brandsläckningsredskap och larmanordningar skall finnas i den utsträckning som anges av 
kommunens räddningschef eller Försäkringsgivaren. 
 

1.9.1.3 Branddörr och sektionering  

Branddörr, brandlucka och annan liknande sektionering skall vara stängd eller vara uppställd med 
anordning som stänger dörren och sektioneringen vid rökutveckling. 
 
1.9.1.4 Brandfarliga heta arbeten  
Säkerhetsregler för Heta Arbeten utarbetade av försäkringsbolagen och Svenska 
Brandförsvarsföreningen (SBF). 
 
Reglerna gäller för tillfällig arbetsplats där Heta Arbeten utförs och fara för brand kan 
föreligga. 
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Allmänt  
 
HETA ARBETEN:  
Med heta arbeten avses svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med 
snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. 
 
BRANDSKYDDSANSVARIG:  
Den som avser att bedriva heta arbeten på tillfällig arbetsplats skall skriftligen utse en 
brandskyddsansvarig, som skall bedöma om arbetena medför fara för brand. 
 
Om fara för brand bedöms föreligga, skall den brandskyddsansvarige 

- utfärda tillstånd för arbetena på SBF:s blankett "Tillstånd/Kontrollista" för heta arbeten (TK-
Allmänt respektive TK-Tak) eller motsvarande, som skall vara fullständigt ifylld 

- under arbetenas utförande förvissa sig om att nedanstående säker-hetsregler följs. 
Den brandskyddsansvarige får inte utföra de heta arbetena. 
 
Säkerhetsregler  
 
Säkerhetsregel nr 1 - BEHÖRIGHET:  
Den som skall utföra eller bevaka arbetena skall ha behörighetsutbildning och erfarenhet 
av brandskydd. Utbildningen skall vara genomförd enligt den plan som beslutats av  
föräkringsbolagens och SBF:s utbildningskommitté för heta arbeten. 
Den som är utsedd att regelbundet vara brandskyddsansvarig skall ha motsvarande 
utbildning och erfarenhet. 
 
Säkerhetsregel nr 2 - BRANDVAKT:  
Brandvakt skall utses och finnas på arbetsplatsen under den tid som de heta arbetena 
utförs. Detta gäller även under arbetsrast.  
Brandvakten får inte lämna arbetsplatsen förrän faran för brand upphört. 
 
Säkerhetsregel nr 3 - BRANDFARLIG VARA:  
För arbete i utrymme som innehåller eller har innehållit brandfarlig vara eller 
lättantändligt material, skall tillstånd inhämtas av kommunens räddningschef. 
 
Säkerhetsregel nr 4 - STÄDNING OCH VATTNING:  
Arbetsplatsen skall vara städad och vid behov vattnad. 
 
Säkerhetsregel nr 5 - BRÄNNBART MATERIAL:  
Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen skall flyttas bort, skyddas eller 
avskärmas genom övertäckning. 
 
Säkerhetsregel nr 6 - BRÄNNBARA BYGGNADSDELAR:  
Brännbara byggnadsdelar och värmeledande konstruktioner skall vara kontrollerade och 
skyddade samt kunna göras åtkomliga för omedelbar släckinsats. 
 
Säkerhetsregel nr 7 - OTÄTHETER:  
Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen 
skall vara tätade och även kontrollerade med hänsyn till brandfaran. 
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Säkerhetsregel nr 8 - SLÄCKUTRUSTNING:  
Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning skall finnas tillgänglig för 
omedelbar släckinsats. 
Här avses slang med vatten eller två handbrandsläckare typ A B E  III (eller motsvarande). 
 
Vid takläggning krävs: Slang med vatten och två handbrandsläckare typ A B E  III (eller 
motsvarande) samt brytverktyg (t ex pikyxa)och handstrålkastare. När förutsättning för 
släckning med vatten saknas, t ex vid risk för frysning eller vid lågt vattentryck, skall 
utrustningen kompletteras med ytterligare en handbrandsläckare typ A B E  III (eller 
motsvarande). 
 
Säkerhetsregel nr 9 - SVETSUTRUSTNING:  
Svetsutrustning skall vara felfri. Acetylenflaska skall vara försedd med bakslagsskydd. 
Svetsbrännare skall vara försedd med backventil för bränngas och syrgas.  
Skyddshandske och avstängningsnyckel skall finnas. 
 
Säkerhetsregel nr 10 - LARMNING:  
Räddningstjänsten/brandkåren skall kunna larmas omedelbart. Fungerande mobiltelefon 
skall finnas tillgänglig om inte stationär telefon finns inom räckhåll. 
 
Säkerhetsregel nr 11 - TORKNING OCH UPPVÄRMNING:  
Vid torkning eller uppvärmning genom förbränning av gas, skall lågan vara innesluten så 
att den inte kan orsaka antändning. 
 
Säkerhetsregel nr 12 - TORKNING AV UNDERLAG OCH APPLICERING AV TÄTSKIKT:  
Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får material uppvärmas till högts 300oC. 
 
Säkerhetsregel nr 13 - SMÄLTNING AV ASFALT: Vid smältning av asfalt skall 
utrustningen uppställas, hanteras och tillses enligt SBF:s instruktioner för brandfarliga 
heta arbeten på tak och balkonger . 
 
1.9.1.5 Tobaksrökning  
Rökning får ske i kontor, matsalar, samlingslokaler och på toaletter.  
Under förutsättning att Försäkringsgivaren eller kommunens räddningschef medgett detta 
får rökning ske 

- vid fasta arbetsplatser i lokal eller upplag som inte är brand- eller 
explosionsfarliga 

- på särskild härför anvisad plats. 
På övriga platser får rökning inte ske. Plats eller område där rökning inte får ske skall 
markeras tydligt. 

 
1.9.1.6 Uppvärmningsanordningar 

Flyttbara uppvärmningsanordningar får inte användas inom brand- eller explosionsfarliga utrymmen. 
Byggtork får användas för uppvärmning av byggnad endast i samband med byggnads- 
och anläggningsarbeten. 
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1.9.1.7 Motordrivet fordon  
Trafikförsäkringspliktigt fordon omfattas inte av denna försäkring 
Motordrivet fordon (motorredskap) får i för arbetet erforderlig omfattning införas eller användas i 
lokal eller upplag under förutsättning att 

- fyllning, tömning eller byte av bränslebehållare samt laddning av batteri sker på 
betryggande sätt och på plats avskild från lokalen eller upplaget i övrigt 

- permanenta lastnings- och lossningsplatser försetts med brandsläckningsredskap 
- Försäkringsgivaren eller kommunens räddningschef lämnat medgivande därtill 

om lokalen eller upplaget är brand- eller explosionsfarliga 
 
Motordrivet fordon får inte utan medgivande av Försäkringsgivaren eller kommunens 
räddningschef garageras inom fabrikations- eller lagerlokal eller upplag. 
 
Beträffande minskning eller bortfall av ersättning om säkerhetsföreskriften inte följs gäller 
samma påföljdsregler som för övriga säkerhetsföreskrifter för brandförsäkring enligt 
1.9.0.1 ovan. 
 
ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 
 
10 Allmänna avtalsbestämmelser 
 
10.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen 
Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. 
Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden från det klockslag då  
försäkringsavtalet ingås. 
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen automatiskt för en ny försäkringstid om ett år i sänder, om inte 
försäkringstagaren eller Försäkringsgivaren meddelar den andre senast 30 dagar före försäkringstidens slut att 
försäkringen inte skall förnyas. 
Försäkrad som går i konkurs under försäkringstiden äger dock inte rätt att få försäkringen förnyad utan denna 
upphör, utan uppsägning, att gälla vid försäkringstidens slut. 
Om högre premie eller ändrade villkor skall gälla för den nya försäkringen, skall Försäkringsgivaren meddela 
ändringarna senast i samband med premiefaktureringen. 
Försäkringstagaren har därvid rätt att senast 14 dagar efter meddelandet, genom underrättelse till 
Försäkringsgivaren hindra förnyelse av försäkringen eller om förnyelse redan har skett, säga upp försäkringen 
till omedelbart upphörande. 
 
10.2 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden 
Försäkringsgivaren har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen att  
upphöra 7 dagar efter uppsägningen. 
Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om 

- försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort 
- försäkringsgivaren väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet 
- försäkringsgivaren ändrar försäkringsvillkoren under försäkringstiden. 
 

Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägning om 
- försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot Försäkringsgivaren 

såsom exempelvis att den försäkrade inte tillåter Försäkringsgivaren att besiktiga den försäkrade 
verksamheten eller försäkrad egendom, eller 

- ett i villkoret angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som 
Försäkringsgivaren inte har tagit i beräkning såsom exempelvis att risken för skada ökar såsom anges i 
10.5.1 (Upplysningsplikt) och 10.5.3 (Riskökning), eller försäkringen innehåller säkerhetsföreskrift som 
åsidosatts och kan antas åsidosättas i framtiden. 
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10.3 Premiebetalning 
 
10.3.1 Första premie  
Premien skall betalas i förskott.  
Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalats. 
Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att Försäkringsgivaren 
skickat ut faktura. 
Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av faktura föreligger dröjsmål med premiebetalningen. 
Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder Försäkringsgivarens ansvarighet först dagen 
efter betalningen. 
 
10.3.2 Premie vid förnyat avtal 
Premien för förnyad försäkring skall betalas senast på dess begynnelsedag.  
Premien behöver dock inte betalas tidigare än 14 dagar efter det att Försäkringsgivaren skickat ut premiefaktura. 
Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att betalningen sker inom 
en månad från senaste förfallodag för betalningen enligt föregående stycke. Försäkringsgivarens ansvarighet 
inträder i detta fall först dagen efter betalningen. 
 
10.3.3 Tilläggspremie under försäkringstiden 
För tilläggspremie på grund av ändring av försäkringen under försäkringstiden gäller vad som sägs i 10.3.1 
(Första premie), varvid det som sägs om Försäkringsgivarens ansvarighet och uppsägning av försäkringen 
endast gäller ändringen. 
 
10.3.4 Uppdelad premie  
Har flera premieperioder avtalats, skall premien för varje period efter den första betalas senast på 
periodens första dag. 
Premie som avser längre tid än 1 månad behöver dock inte betalas tidigare än 14 dagar efter det att 
Försäkringsgivaren avsänt premieavi till försäkringstagaren. 
 
10.4 Premieåterbetalning när försäkringsavtalet upphör i förtid 
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla skall Försäkringsgivaren återbetala det 
belopp som svarar mot den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början bestämts att 
gälla för den kortare tiden. 
Om försäkringen efter Försäkringsgivarens uppsägning upphör att gälla återbetalar Försäkringsgivaren 
oförbrukad del av premien. 
Har skada/försäkringsfall inträffat anses premie för ett belopp motsvarande skadeersättningen vara förbrukad. 
 
10.5 Upplysningsplikt och riskökning 
 
10.5.1 Upplysningsplikt 
Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att på Försäkringsgivarens begäran lämna upplysningar 
som kan ha betydelse för frågan om försäkringen skall meddelas. Detsamma gäller om försäkringstagaren begär 
att få försäkringen utvidgad eller förnyad. Försäkringstagaren skall 
ge riktiga och fullständiga svar på Försäkringsgivarens frågor. Även utan förfrågan skall försäkringstagaren 
lämna uppgift om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen. 
Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på begäran ge Försäkringsgivaren upplysningar om förhållanden 
som anges i första stycket. 
En försäkringstagare som inser att Försäkringsgivaren tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om 
förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen är skyldig att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna. 
 
10.5.2 Åsidosättande av upplysningsplikt 
Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin upplysningsplikt enligt 10.5.1 har förfarit svikligt eller i strid mot 
tro och heder, är avtalet ogiltig enligt vad som sägs i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 
förmögenhetsrättens område och Försäkringsgivaren fritt från ansvar för 
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försäkringsfall som inträffar därefter. 
Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt sin upplysningsplikt enligt 10.5.1 och 
kan Försäkringsgivaren visa att det inte skulle ha meddelat försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts, är 
Försäkringsgivaren fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall.  
Kan Försäkringsgivaren visa att det skulle ha meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt på andra 
villkor än som avtalats, är dess ansvar begränsat till vad som svarar mot den premie och de villkor i övrigt som 
har avtalats. Har Försäkringsgivaren inte tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats, skall 
ansvaret anpassas efter detta. 
Ansvaret kan inte falla bort eller begränsas enligt andra stycket, om Försäkringsgivaren när upplysningsplikten 
eftersattes insåg eller borde ha insett att lämnade uppgifter var oriktiga eller ofullständiga. 
Detsamma gäller om de oriktiga eller ofullständiga upplysningarna saknade eller senare har upphört att ha 
betydelse för avtalets innehåll. 
 
10.5.3 Riskökning  
Har risken för försäkringsfall ökat genom ändring av ett sådant förhållande som angetts i försäkringsavtalet eller 
som försäkringstagaren uppgett för Försäkringsgivaren i samband med avtalsslutet och har den försäkrade 
vidtagit eller samtyckt till den åtgärd som medfört riskökningen, är bolaget helt eller delvis fritt från ansvar 
enligt vad som sägs i 10.5.1 och 10.5.3. Detsamma gäller om annars en sådan riskökning har förekommit och 
försäkringstagaren har försummat att anmäla detta enligt vad som föreskrivs i avtalet. 
 
10.5.4 Upplysningsplikt och riskökning för annan än försäkringstagaren 
Försäkrad är skyldig att lämna upplysningar i enlighet med 10.5.1 och 10.5.3. 
Om försäkringstagaren eller den försäkrade eftersätter sin upplysningsskyldighet tillämpas 10.5.2 för försäkrad 
utan förmånsrätt i fast egendom eller tomträtt. 
 
10.6 Räddningsplikt 
 
10.6.1 Räddningsplikt 
Om skada inträffat eller kan befaras inträffa omedelbart, skall den försäkrade efter förmåga tillse att skadan 
begränsas eller avvärjs och att eventuell rätt till ersättning från tredje man bevaras. 
Om Försäkringsgivaren meddelar särskilda anvisningar för detta skall den försäkrade följa dessa. 
Om annan än den försäkrade, på grund av avtal med denne, råder över möjlighet att vidta räddningsåtgärd enligt 
första stycket, ansvarar den försäkrade för att avtalsparten vidtar åtgärden. 
Kostnad för räddningsåtgärd enligt ovan ersätts endast om och i den utsträckning som anges i övriga 
villkorsbestämmelser. 
Den försäkrade är skyldig att på egen bekostnad återta, reparera, återställa, byta ut, ta bort eller dra in levererad 
produkt samt följa de föreskrifter som Försäkringsgivaren meddelar för att begränsa serieskada, oavsett 
kostnaderna härför. 
 
10.6.2 Åsidosättande av räddningsplikt 
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyllt räddningsplikten, minskas 
försäkringsersättningen i skälig utsträckning eller lämnas ingen ersättning alls, beroende på vilken nackdel som 
detta kan antas ha lett till för Försäkringsgivaren. 
Om den försäkrade inte uppfyller sin räddningsplikt enligt 10.6.1 sista stycket, är Försäkringsgivaren berättigat 
till avdrag på ersättningsbeloppet som svarar mot de kostnader som på grund härav uppstått. 
 
10.7 Regress 
I den mån Försäkringsgivaren har betalt skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen övertar 
Försäkringsgivaren den försäkrades rätt till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller 
kostnaden. När Försäkringsgivaren utkräver sådan rätt mot annan åtar sig Försäkringsgivaren att på begäran 
samtidigt framföra andra betalningskrav som den försäkrade kan ha mot denne på grund av skadan, om det kan 
ske utan olägenhet för Försäkringsgivaren.  
 
Om den ersättningsskyldige är eller på grund av sitt ersättningsansvar blir insolvent, har den försäkrade 
företräde till ersättning för egna betalningskrav på grund av skadan. 
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Den försäkrade är skyldig att i Försäkringsgivarens intresse bevara sin rätt till ersättning från annan, vilket 
framgår av 10.6 (Räddningsplikt). 
 
10.8 Återkrav 
Har Försäkringsgivaren betalat ersättning på felaktig grund som beror på den försäkrade, är denne skyldig att 
genast återbetala beloppet jämte dröjsmålsränta enligt tillämplig svensk räntelag från dagen för utbetalningen. 
 
10.9 Dubbelförsäkring 
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i den förbehåll 
vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan 
försäkringarna på sätt som anges i tillämplig svensk lag om försäkringsavtal. 
 
10.10 Tvist om värdering 
Vid tvist om värdet av skada på egendom eller om avbrottsförlust skall på begäran av part värderingen 
hänskjutas till avgörande enligt tillämplig svensk lag om skiljemän. Vardera parten utser en skiljeman, som skall 
vara opartisk och sakkunnig i den fråga tvisten gäller. Tredje skiljeman utses av de båda skiljemännen om annan 
överenskommelse inte träffas. 
Tredje skiljemannens värde gäller, om det inte överstiger det högsta eller understiger det lägsta värde som någon 
av de två andra kommit till. I annat fall gäller det högsta respektive det lägsta av de belopp vartill de andra 
skiljemännen kommit. 
Vid värderingen tillämpas villkorens värderingsregler. Parterna skall ges tillfälle att lägga fram den utredning de 
vill åberopa och närmare utveckla sin uppfattning. I skiljedomen skall anges hur värdet av skadan beräknats. 
Skiljedomen skall meddelas senast sex månader efter den dag då tredje skiljemannen utsetts. 
 
10.11 Kvittningsförbehåll 
Försäkringsgivaren har rätt att infria sin ersättningsskyldighet gentemot försäkrad genom kvittning med fordran 
som Försäkringsgivaren kan ha mot annan försäkrad eller försäkringstagaren. 
 
10.12 Force majeure 
Försäkringsgivaren är vid tillämpning av försäkringen inte ansvarigt för skada som orsakas av 
Försäkringsgivaren på grund av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, arbetskonflikt - även 
om Försäkringsgivaren är föremål för eller självt vidtar konfliktåtgärd - eller annan liknande 
omständighet. Om någon sådan omständighet hindrar Försäkringsgivaren från att fullgöra åtgärd enligt 
försäkringen, får åtgärden uppskjutas utan påföljd för Försäkringsgivaren tills hindret upphört. 
 
10.13 Preskription 
Den som har fordran på grund av försäkringen förlorar sin rätt om han inte framställer sitt anspråk till 
Försäkringsgivaren inom sex månader från det han fått kännedom om sin fordran. 
Den som har fordran skall vidare, för att inte förlora sin rätt, väcka talan mot Försäkringsgivaren om anspråket 
inom tre år från det han fått kännedom om sin fordran, och i vart fall inom tio år från det att fordringen tidigast 
hade kunnat göras gällande. Har fordran anmälts i rätt tid enligt första stycket, får talan dock alltid väckas inom 
sex månader från det att Försäkringsgivaren har meddelat slutligt ställningstagande till anspråket. 
Försäkringsgivaren kan vid slutligt ställningstagande till anspråk på grund av försäkringen, skriftligen förelägga 
den som har fordran att inom sex månader väcka talan mot Försäkringsgivaren angående beslutet. Försitts denna 
tid av den som har fordran, eller för han inte talan till dom, förlorar han sin 
rätt att få ändring av beslutet. 
 
10.14 Tillämplig lag 
För försäkringen gäller i övrigt tillämplig svensk lag om försäkringsavtal. Svensk rätt skall gälla för tolkning 
och tillämpning av försäkringsavtalet. 
Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffar 
utomlands. 
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10.16 Dataundantag för Egendoms- och Avbrottsförsäkring 
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. 
 
10.17 Information 
Personuppgiftslagen 
Alla uppgifter om våra försäkringstagare behandlas konfidentiellt. 
Uppgifterna, däribland personuppgifter, måste sparas för att Försäkringsgivaren ska kunna administrera 
försäkringsavtal, bedriva produktutveckling och skadeförebyggande forskning, upprätta försäkringsstatistik samt 
genomföra marknadsföring. Uppgifterna erhålls huvudsakligen från försäkringstagaren men kan kompletteras 
med uppgifter från offentliga register. Vissa uppgifter måste lämnas vidare till samarbetspartners för exempelvis 
skadereglering. Uppgifter som inte längre behövs raderas. 
Försäkringstagare som önskar upplysning om vilka personuppgifter som finns kan efter skriftlig ansökan, som 
skall vara egenhändigt undertecknad och med angivande av försäkrings- eller personnummer, ställd till 
Nordeuropa Försäkring AB erhålla sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 
 
Gemensamt skadeanmälningsregister 
Försäkringsgivaren äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) 
registrera anmälda skador kopplade till denna försäkring. Personuppgiftsansvarig för det gemensamma 
skadeanmälningsregistret är Försäkringsförbundet. 
 
10.18 Överlåtelse av egendom eller rörelse 
Egendomsförsäkringar 
Överlåter försäkringstagaren egendom eller rörelsen till annan genom försäljning eller på annat sätt gäller 
försäkringen från överlåtelsedagen i 7 dagar - under tiden försäkringen är i kraft. 
 
Övriga försäkringar 
För övriga försäkringar gäller försäkringen inte från överlåtelsedagen. 
 
10.19 Undantag för terroristhandling genom biologiska eller kemiska ämnen 
Försäkringen omfattar inte skada och därav föranledda följdskador som orsakats av *)terrorism och vars 
uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt har samband med spridning eller användning av biologiska eller 
kemiska ämnen. 
 

 
 

 
 


