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ÄNDRINGAR I VILLKOR

GRK10 - Konceptförsäkring
Från 2018-07-01

GENERELLA ÄNDRINAR
Reglerna för Åtgärd vid skada (tidigare punkt 12), Anmälan om skada (tidigare punkt 13) och Tidpunkt för
betalning av ersättning (tidigare punkt 16) har flyttats till villkor AA, Allmänna avtalsbestämmelser.
Tidigare villkor T200 (Utökat skydd vid terrorism) har arbetats in i grundvillkoret och utgår därmed.

EGENDOMSFÖRSÄKRING
7.1 UNDANTAG FÖR SKADA GENOM
Förtydligande av undantaget för skada genom påkörning med motordrivet fordon så att undantaget endast
tillämpas i det fall trafikskadeersättning enligt 11 § trafikskadelagen (1975:1410, TSL) kan lämnas.

7.6 UNDANTAG VID MASKINFÖRSÄKRING
Nytt undantag för skada till följd av felprogrammering.

7.7 UNDANTAG FÖR TERRORISM UTOM NORDEN (NY PUNKT)
Villkoret har nu utökats för skador genom terrorism inom Norden (tidigare tilläggsvillkor T200), varför
undantag för skador utom Norden lagts till.
9.2.4 HÖGSTA ERSÄTTNING VID GLASSKADA
Vid skada på glas ingående i hyrd byggnad eller lokal har högst ersättning höjts till SEK 80 000 (tidigare
SEK 40 000).
9.2.8 HÖGSTA ERSÄTTNING VID SKADEGÖRELSE UTAN SAMBAND MED INBROTT ELLER UTBROTT
För skada genom klotter et.c. och skadegörelse på hyrd byggnad eller lokal är högsta ersättning höjd till
SEK 80 000 per skadetillfälle (tidigare SEK 40 000).
9.2.11 HÖGSTA ERSÄTTNING VID TERRORISM
Ny punkt med anledning av att utökningen vid skada genom Terrorism nu tillkommit i grundvillkoret (tidigare
tilläggsvillkor T200). Motsvarande ändring har också gjorts i Avbrotts-, Extrakostnads- och Hyresförlustvillkoret.
11.2.1.1 SÄKERHETSFÖRESKRIFT – DATORMILJÖ
Förtydligat med att föreskriften endast avser dator som för sin funktion kräver särskilt maskinutrymme,
exempelvis datorhall.
11.2.1.2 SÄKERHETSFÖRESKRIFT – FÖRVARING AV BÄRBAR DATOR
Tidigare föreskrift om att bärbar dator ska förvaras i dold i skåp, låda eller liknande har utgått.
11.3.1 SÄKERHETSFÖRESKRIFT – BRANDFARLIG HETA ARBETEN
Uppdaterad efter senaste reglerna.
12.4.6 SKADEVÄRDERINGSREGLER VID LÅSÄNDRING (NY PUNKT)
Tillkommit regler för att endast låsändring i försäkringslokalens omslutningsyta ersätts. Inte biutrymmen
såsom soprum eller innerdörrar.
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ANSVARSFÖRSÄKRING
6.1.3 EKONOMISK OCH IDEELL SKADA VID DATAREGISTERANSVAR
Hänvisning till PUL har ändrats till Artikel 82 Dataskyddsförordningen.
7.20 UNDANTAG FÖR TERRORISM (NY PUNKT)
I och med att det Allmänna undantaget för skada till följd av terrorism har tagits bort från Allmänna avtalsbestämmelser, har undantaget tagits in under Ansvarsförsäkringen.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
1.6.1 I TVIST UTAN RÄTTEGÅNG
Försäkringen omfattar nu även så kallad PMT-mål som handläggs av Patent- och Marknadsdomstolen. Notera
dock undantag enligt punkterna 1.7.12 samt 1.7.13.
Även förtydligat med att försäkringen inte omfattar tvist rörande entreprenad då besiktningsförfarande
fortfarande föreligger.
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