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Detta särskilda villkor gäller som komplement till Berkleys grundvillkor, Företag
och fastighetsvillkor, del 1, Egendomsförsäkring och ger en uttökad omfattning
för angivna föremål.
Med tillämpning av ovan nämnda villkor i övrigt samt Allmänna avtalsbestämmelser
med definitioner och förklaringar gäller härmed följande ändringar.

1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller, om annat inte avtalats, endast för försäkringstagaren såsom
ägare av försäkrad egendom.

2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft
(försäkringstiden).

3. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden om inte annat anges
i försäkringsbrevet.

4. FÖRSÄKRAT INTRESSE
Försäkringen omfattar endast sådan skada som består i att den försäkrade
egendomens värde minskat eller gått förlorat. Försäkringen gäller därmed
till exempel inte för kostnad eller förlust som beror på att egendomen inte
kan användas under viss tid eller på beräknat sätt.

5. FÖRSÄKRAD EGENDOM OCH FÖRSÄKRINGSBELOPP
5.1 Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar egendom som angetts i försäkringsbrevet.

5.2 Försäkringsbelopp
Försäkringen gäller med de försäkringsbelopp som angetts i försäkringsbrevet
för varje slags egendom.
Försäkringen är helvärdesförsäkring och försäkringsbeloppet ska
motsvara föremålets nyanskaffningsvärde, d.v.s. kostnaden för att
nyanskaffa motsvarande egendom.
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6. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
6.1 Allriskförsäkring
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på, eller
förlust av, försäkrad egendom.
Vid stöld lämnas ersättning endast om skadetillfället kan preciseras.
6.1.1 Undantag
Utöver undantag enligt Allmänna avtalsbestämmelser, punkt 7, gäller
för denna försäkring följande undantag:
Försäkringen gäller inte för skada

•
•
•

genom värme, fukt eller kyla

•

som uppkommit genom bedrägeri, förskingring eller liknande
förmögenhetsbrott

•

som består i självförstörelse, t.ex. självsprickor, vittring, färg- eller
formförändring

•
•
•

orsakad av skadedjur, skadeinsekter, bakterier, virus eller smittämnen

•

genom att egendom glömts, tappats bort eller förlagts även
om den senare stulits

•
•

genom stöld som begåtts av anställd hos den försäkrade

•

som består i att datainformation blir obrukbar eller förloras till följd av

•

som orsakats av fabrikations- eller materialfel
på egendom utanför försäkringsställe som yrkesmässigt hyrs ut
eller leasas ut

som orsakats av bearbetning, reparation eller rengöring
då egendomen varit utlånad eller överlämnad till annan för
försäljning eller belåning

som består i förslitning, förbrukning, fortgående sprickbildning,
utmattning, korrosion (t.ex. rost eller frätning), kavitation, beläggning
eller avsättning

•

tillverkningsfel eller brist hos datamedia

•

felhantering, felprogrammering eller liknande

•

orsakas av datavirus, intrång av obehörig eller liknande

som är av sådan art att den inte påverkar egendomens
användbarhet och inte heller är en skada som kan avhjälpas
genom normal service eller justering.
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7. SJÄLVRISK
Vid varje skadetillfälle dras från beräknad skadekostnad ett belopp som utgör
den försäkrades självrisk. Självrisken framgår av ditt försäkringsbrev.

8. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Reglerna i sin helhet avseende säkerhetsföreskrifter framgår av Allmänna
avtalsbestämmelser, punkt 6.

Stöld
Vid stöld gäller att

•

egendomen ska handhas och förvaras på ett efter omständigheterna
tillfredställande sätt så att den inte stjäls, går förlorad eller skadas
- exempel på detta är att egendomen ej ska lämnas synlig
för obehörig och att den om möjligt, ska skyddas genom
en lämplig placering i t.ex. skåp, låda eller liknande.

•

när egendom lämnas i transportmedel, bostad eller motsvarande
ska dörrar vara låsta och fönster stängda och reglade

•

vid nattparkering av transportmedel inte lämna kvar försäkrad
egendom i transportmedlet

•

inte lämna egendomen på öppet flak eller flak som är täckt
med kapell när transportmedlet lämnas utan uppsikt.

Transport
Vid transport gäller att egendomen före transportens början emballeras,
packas, och i övrigt iordningställs för transporten på ett ändamålsenligt
sätt. Transportfordonet ska vara lämpligt för aktuell transport samt inte
vara bristfälligt eller överlastat.

Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter
Huvudregeln
Har den försäkrade försummat att följa en säkerhetsföreskrift betalas
ersättning från försäkringen endast i den utsträckning det kan antas att
skadan skulle ha inträffat även om föreskriften hade följts.
Om den försäkrade kan påvisa att skadan skulle ha inträffat oavsett om
säkerhetsföreskriften hade följts kan ersättning lämnas för denna del.
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