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Dessa bestämmelser är gemensamma för egendomsförsäkring och ingår I en serie av
försäkringsvillkor för företagsförsäkring. Indelningen och numrering har gjorts efter ett
enhetligt system.
Övriga villkor I serien I särskilda sektioner för egendomsskador, såsom brand, inbrott, vatten
m fl.
Asterisken (*) anger att begreppet finns definierat I 17. Definitioner.
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5. FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER
Försäkringsbolaget ersätter fysisk skada på eller
förlust av försäkrad egendom som inträffar i
direkt samband med och som en för den försäkrade oundviklig följd av nedan angivna skadehändelser.

5.1

Vatten från ledningssystem

Oförutsedd utströmning av vatten - dock inte
vattenånga - från ledningssystem med därtill
anslutna anordningar eller från akvarium.

5.2

Vatten från invändigt utrymme

Oförutsedd utströmning av vatten från
invändigt utrymme, som har golvbrunn och
som för sin funktion försetts med isolering
avsedd att förhindra utströmning.

5.3

Olja eller vattenånga

Oförutsedd utströmning av olja eller vattenånga
från ledningssystem för lokaluppvärmning med
därtill anslutna anordningar.

5.4

Kylmedel

Oförutsedd utströmning av vätska eller kylmedel från kyl- och frysanläggning vid strömavbrott eller fel på anläggningen.

5.5 Undantag
Anmärkning De allmänna undantag som
gäller för denna försäkring finns
beskrivna i Allmän sektion
Egendom(E 700), punkt 14.
Dessa
undantag
avser
Atomkärneprocess, Krig eller
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upplopp, Leverantörsåtagande,
Störning i leverans av energi
eller vatten och Datamedia.
Ersättning lämnas inte för
– kostnad för reparation av det fel som orsakat
skadan eller för skada på det ledningssystem
varifrån utströmningen skett.
– golv- eller väggisolering vid skada som orsakats av att isoleringen var bristfällig, även
om isoleringen fungerat som ytbeklädnad.
Dock ersätts skada på annan ytbeklädnad.
– skada genom utströmning orsakad av frysning, såvida inte skäliga åtgärder vidtagits
för att förhindra denna.
– skada genom utströmning från rökkanal,
ventilationskanal, dräneringssystem, takränna, tak och utvändigt stuprör samt sådant
invändigt ledningssystem för regn- och
smältvatten som inte fyller de krav som
ställs på avloppssystem.
– skada genom vatten som vid regn, snösmältning eller högvatten trängt in i byggnad ur
avloppsledning.
– den utströmmade vätskan, ångan eller kylmedlet.
– skada genom röta, svamp, rost, frätning eller
annan långtidspåverkan, om det inte framgår
av omständigheterna att utströmningen skett
under den tid försäkringen gällt.
– skada genom utströmning från ledningssystem som inte provats och godkänts i
vedertagen ordning.

7. FÖRSÄKRAD EGENDOM
Försäkringen omfattar egendom som anges i
försäkringsbrevet med objekttyp* eller på annat
sätt och utgörs av
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– sådan egendom som försäkringstagaren äger,
ansvarar för eller i avtal uttryckligen åtagit
sig att försäkra.
– arbetstagares egendom* eller
– kunders egendom*.

Den försäkrade är skyldig att iaktta i försäkringsavtalet angivna säkerhetsföreskrifter som
Försäkringsbolaget meddelat i syfte att förhindra eller begränsa skada.

Genom särskild notering i försäkringsbrevet
kan egendom köpt enligt avbetalningskontrakt,
mottagen i kommission, hyrd, lånats eller
leasats försäkras separat eller uteslutas från
försäkringen.

8.1

Vid försäkring av objekttyperna maskinerier*
eller varor* omfattar försäkringen - även om
särskilda försäkringsbelopp härför inte utsatts i
försäkringsbrevet*:

Datamedia

Anmärkning Försäkringen omfattar inte sådan
merkostnad som uppstår på
grund av att säkerhetskopia inte
funnits enligt nedan. Se allmän
sektion Egendom punkt 14.5.

8.11

Operativsystem och applikationsprogram

– Arbetstagares egendom* intill 20 % av basbeloppet* för varje arbetstagares skada eller
det högre belopp som kan finnas angivet i
respektive kollektivavtal,
– Kunders egendom* intill sammanlagt två
basbelopp.

Aktuella styr- och produktionsprogram skall
finnas minst tre exemplar. Programmeringsunderlaget för dessa räknas härvid som ett
exemplar. Övriga två exemplar skall finnas i
maskinellt läsbar form på åtskilda datamedia.

7.1. Undantag

8.12

Följande egendom omfattas endast om detta
särskilt anges i försäkringsbrevet:

Register eller annan information avsedd för maskinell bearbetning, lagrad på datamedia, skall
finnas i minst tre generationer, alternativt ett
original och två kopior. Av dessa exemplar
skall ett utgöra säkerhetskopia. Dessutom skall
för rekonstruktion av information erforderligt
underlag (inmatningsmaterial) bevaras.

– Motorfordon, traktorer, trafikförsäkringspliktiga motorredskap, terrängfordon samt
släpfordon till dessa
– Luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare),
hydrokoptrar, skepp och båtar, timmersläp,
kassuner, pontoner,
– Sådana delar av maskinfundament, byggnadsgrund eller grundmur, som ligger lägre
än såväl lägsta källargolv som angränsande
jord- eller vattenyta.
– Värmekulvertanläggning*.
– Ledning utanför byggnad.

8. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
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8.13

Register och produktionsdata

Administrativa rutiner

Det åligger försäkringstagaren att för databehandlingsområdet rimliga administrativa rutiner (t ex en formaliserad och dokumenterad
rutin för överläggning av program till produktionsbibliotek) följs samt att tillse att säkerhetskopior är aktuella, korrekta och funktionsdugliga
8.14

Förvaring av säkerhetskopia

4 (6)

Svenska Träförsäkringar AB
Säkerhetskopia skall förvaras skild från övriga
exemplar på sådant sätt att inte såväl säkerhetskopia som övriga exemplar kan skadas vid
samma skadetillfälle.

8.2

Påföljd vid åsidosättande av
säkerhetsföreskrift

Om säkerhetsföreskrift inte iakttagits görs ett
avdrag med 20 % av eljest utgående ersättning,
dock lägst ett halvt och högst 10 basbelopp av
eljest utgående ersättning. Avdraget kan minskas om särskilda skäl kan anses föreligga med
hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.
Sådant avdrag görs dock inte
– 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.

11. SJÄLVRISK
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning en självrisk enligt vad som anges nedan.

11.4 Tilläggssjälvrisk
Utöver eljest tillämpad självrisk enligt 11.111.3 dras vid skada enligt nedan en
tilläggssjälvrisk som är 10 % av skadebeloppet
dock lägst ett halvt basbelopp.

11.41 Vid skada på byggnad genom läckage
– från skikt avsett att förhindra utströmning, t
ex våtisolering eller kakelbeklädnad med anslutningar och genomföringar
– från ledningssystem med därtill anslutna anordningar eller kyl- och frysanläggning om
det orsakats av åldersförändringar eller
uppenbart eftersatt underhåll.

11.42 Skada genom frysning.
11.43 Vid skada på varor i källarlokal*
– om varorna inte uppallats minst 10 cm över
golvet.

11.5 Högsta självrisk
11.1 Grundsjälvrisk
Självrisken är, om inte annat anges nedan, 20
% av basbeloppet*.

Vid samtliga egendoms- och avbrottsskada för
försäkringstagaren tillämpas endast en gemensam självrisk, den högsta.
Anmärkning

11.2 Förhöjd grundsjälvrisk
Förhöjd grundsjälvrisk tillämpas endast om
detta anges i försäkringsbrevet.

11.3 Särskild avtalad självrisk
Avtalet kan träffas om annan självrisk, vilken
då anges i försäkringsbrevet. Självrisken är
dock alltid lägst den förhöjda grundsjälvrisken.
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Denna regel avser inte särskilt
avtalad självrisk.

12. SKADEERSÄTTNINGSREGLER
Utöver Skadeersättningsreglerna i Allmän sektion för egendom (E700) gäller att vid skada
som är ersättningsbar ersätter Försäkringsbolaget även kostnad för lokalisering och friläggning av läckagestället inom byggnaden för
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att möjliggöra reparation av det fel som orsakat
skadan och även kostnad för återställande efter
sådan reparation.

17. DEFINITIONER
Arbetstagares egendom (objekttyp)
Härmed avses arbetstagares
– personliga lösegendom som förvaras enligt
gängse hemförsäkringsvillkor, dock inte
egendom hänförlig till objekttypen pengar
och värdehandlingar,
– egendom som omfattas av gällande
kollektivavtal.
Basbelopp
Med basbelopp avses belopp son fastställs
enligt lagen om allmän försäkring och som
gällde för januari månad det år skadan
inträffade.

Härmed avses beteckning på försäkrade föremål. Objekttyper är:
– Arbetstagarens egendom
– Byggnad
– Kunders egendom
– Maskinerier
– Pengar och värdehandlingar
– ritningar och arkivalier samt datamedia
– Varor
De olika objekttyperna finns definierade i Allmän sektion för egendom (E 700).
Värmekulvertanläggning
Med värmekulvertanläggning avses ett i mark
utanför byggnad anlagt ledningssystem - innefattande rörledningar, värmeisolering och
skyddshölje - för distribution av värme, kyla
och varmvatten samt kulvertkammare med
utrustning som hör till sådant ledningssystem.
Till värmekulvertanläggning räknas inte undereller abonnentcentraler eller därtill hörande
utrustning.

Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp
avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal
kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp
avrundas uppåt till närmast 100-tal kronor.
Kunders egendom (objekttyp)
Härmed avses kunder tillhörig egendom som är
i försäkringstagarens vård och som har direkt
samband med den försäkrade verksamheten. I
värdet av egendom ingår även de kostnader
försäkringstagaren lagt ned på denna egendom.
Källarlokal
Med källarlokal avses här lokal vars golv helt
eller delvis är beläget minst en meter under intilliggande marknivå. I byggnad med flera
under varandra liggande källarvåningar gäller
bestämmelsen endast för den lägst belägna våningen.
Objekttyper

700 V:1

6 (6)

