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 FÖRKÖPSINFORMATION
Egendomsförsäkring – villkor GR EG:1

Försäkringen gäller för skador på försäkrad egendom, bland annat varor och maskinerier.

VAD TÄCKER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom 
(allriskförsäkring). Försäkringen kan även ersätta plötslig och oförutsedd inifrån kommande skada på 
maskinerier (maskinskada) upp till 40 000 SEK eller ett högre belopp om det framgår av försäkrings-
brevet.

VAD ÄR FÖRSÄKRAT?
Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbrevet och gäller med angivna försäkringsbe-
lopp. Egendom kan anges med objekttyp eller på annat sätt. 

Försäkringen omfattar, med ett begränsat belopp, viss egendom även om den inte anges i försäkrings-
brevet – så kallat fribelopp. Vilken egendom och vilka belopp det är fråga om framgår av de fullständiga 
villkoren. 

Försäkringen gör undantag för viss egendom. Om inte annat framgår av försäkringsbrevet så gäller 
försäkringen till exempel inte för 
•  trafikförsäkringspliktiga motordrivna fordon och tillhörande släpfordon
• mobilkranar samt gräv- och schaktmaskiner
•  egendom som företaget hyr ut eller leasar ut
•  växthus, plasthallar, tält och andra tillfälliga byggnader samt egendom i dessa.

VAD FINNS DET FÖR UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR I FÖRSÄKRINGEN?
Det finns beloppsbegränsningar för till exempel naturskador, vissa vätskeskador, rån, glasskador, lås-
ändringar, transportskador, skador i samband med montage och för skadegörelse utan samband med 
inbrott.

Försäkringen gäller bland annat inte för
• stöld utan samband med att någon bryter sig in eller ut 
• skada genom översvämning, såvida vattnet inte strömmat från markytan direkt in i byggnad eller  
 inomhus trängt ut ur avloppsledning i samband med naturskada orsakad av till exempel skyfall eller  
 snösmältning
• skada på varor, kunders egendom eller produkter i arbete om skadan beror på fel i konstruktion,  
 felaktiga råd eller anvisningar, fel i beräkningar, materialfel eller felaktigt utförd bearbetning 
 (arbete)
• skada genom datavirus.
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VILKA SÄKERHETFÖRESKRIFTER MÅSTE FÖLJAS?
För att minska risken för skada finns det säkerhetsföreskrifter som du måste följa för att försäkringen  

 ska gälla. Om du har åsidosatt säkerhetsföreskrifterna kommer din ersättning att minskas. Vid allvarlig  
 försummelse kan ersättningen till och med helt utebli. Om vi gör avdrag för åsidosättande av säkerhets- 
 föreskrift på egendomsförsäkringen gör vi även motsvarande avdrag på eventull ersättning från 

avbrotts-, extrakostnads- och hyresförlustförsäkringen.

Exempel på säkerhetsföreskrifter:
• Du som försäkringstagare ska se till att föreskrifter som meddelas i lag eller förordning i syfte att  

  förhindra eller begränsa skada följs. Det finns bland annat föreskrifter för brandfarliga och explosiva  
  varor, kemiska produkter, miljöskydd, elektriska starkströmsanläggningar och skydd mot olyckor.  
  Även föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande ska  
  följas.

• Det ska finnas en säkerhetskopia för datainformation såsom registerdata, produktionsdata, system- 
  program, standardprogram och applikationsprogram. Kopian ska förvaras på ett sådant sätt att det  
  inte finns risk för att både original och kopia skadas samtidigt.

• Du som försäkringstagare, berörda anställda och anlitade entreprenörer ska se till att föreskrifter  
  för heta arbeten följs. Med heta arbeten menas till exempel svetsning, skärning och liknande brand- 
  farliga arbeten som är tillfälliga, exempelvis vid reparation av byggnaden.

• Brännbart material som till exempel emballage får inte förvaras på lastkaj eller utomhus inom sex  
  meter från byggnad under annan tid än normal arbets- eller öppettid.

• Snö på tak ska röjas undan i den omfattnings som krävs för att skada genom snötryck inte ska ske.
• Utrymme med golvbrunn ska vara försett med våtrumsisolering/tätskikt som motsvarar kraven i den  

  byggnorm som gäller vid byggnads- eller reparationstillfället.
• Varor som förvaras i källare ska pallas upp minst tio cm över golvet.
• Försäkringslokal måste vara låst och skyddad enligt de skyddskrav som gäller för avtalet och som  

  framgår av försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset och/eller av villkoren. Vid försäkring av  
 egendom inom inhägnat område eller i container gäller särskilda skyddskrav. För larmanläggning  

  gäller att denna ska vara aktiverad och i drift. Vid krav på larmöverföring ska larmet nå en fysisk  
  person som kan vidta nödvändiga åtgärder.

• Vid transport av egendom ska egendomen emballeras, packas och stuvas på ett lämpligt sätt. Vid  
  uppehåll ska fordon vara låst och fönster vara stängda.

• För att förhindra skada genom frysning på exempelvis installation för vatten eller på maskiner ska  
  nödvändig isolering finnas och/eller så ska temperaturen i försäkringslokal vara tillräckligt hög.

• För cistern som innehåller brännbar, explosiv eller frätande vätska ska särskilda föreskrifter följas.  
  Det gäller både föreskrifter som finns i författning och föreskrifter som meddelats av annan 

 myndighet. För att begränsa skada vid oljeutströmning eller motsvarande ska nödvändig utrustning  
  finnas för begränsning och sanering av olja.

VAD ÄR SJÄLVRISKEN VID SKADA?
Du har en självrisk vid varje skadetillfälle. Grundsjälvrisken framgår av offerten eller av försäkringsbre-
vet.

För vissa skadehändelser är självrisken förhöjd. Exempel på sådana händelser är ersättningsbara 
skador
• genom läckage från tätskikt med anslutningar och genomföringar
• genom läckage från installation på grund av åldersförändring, till exempel korrosion eller förslitning,  
 eller av uppenbart eftersatt underhåll
• genom naturskada och snötryck
• på kulvertanläggning och servisledning.


