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ÄNDRINGAR I AA:5  

Allmänna avtalsbestämmelser och definitioner 
Från 2023-01-01 

 
I det här dokumentet får du en kortfattad beskrivning om de ändringar av betydelse som 
gjorts i villkoret. Det är främst frågan om förtydliganden. För komplett information se de 
fullständiga villkoren. 
 

 
4 Premiebetalning 
 
4.1 FÖRSTA PREMIE  
Har tydliggjort att 14 dagars premiebetalning inte gäller i de fall försäkringen tecknas 
genom att försäkringstagaren betalar premien eller bara är giltig under förutsättning att 
premie betalas innan försäkringstidens början. 
 
 

6 Vad försäkringen inte gäller för 
 

6.1.6 DATUMFEL I DATORFUNKTION  
Undantaget utgår. 
 
6.1.9 TERRORISM 
Undantagen vid skada som bland annat orsakats av terrorism eller som kan antas vara 
direkt eller indirekt, helt eller till någon bidragande del orsakad av terrorism har utökats 
till att även omfatta skada som är en följd av  

• stopp i tillförsel utifrån av el, gas, vatten, värme, kyla samt tele-, radio-, tv- och 
datakommunikation  

• att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av att skada som 
egendomsförsäkringen gäller för inträffat hos kund eller leverantör med vilken 
försäkringstagaren har gällande kontrakt. 

 
I övrigt har omfattning och ersättningsbegränsningar avseende terrorism flyttats till 
Allmänna avtalsbestämmelser från grundvillkoren.  
 

Definitioner 
Under Definitioner återfinns förklaringar på ord, uttryck eller begrepp som anges med 
fet stil i villkoren. 
 

Definitioner som har utgått: 
Följande definitioner har utgått då orden och begreppen inte längre förekommer i några 
villkor 

• BRANDFÖRSÄKRING 

• DATUMFEL 

• LEASAD EGENDOM 

• SLUTLIG BESTÄLLARE, I ENTREPRENADFÖRSÄKRING 
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Definitioner som har uppdaterats/moderniserats: 

• ELEKTRISK UTRUSTNING 

• HÅRDVARULÅS 

• INRE ORSAK 
Förtydligat vilka orsaker som betraktas som maskinskada. 

• PRISÄNDRING 

• RITNINGAR, ARKIVALIER OCH DATAINFORMATION (OBJEKTTYP) 
Utökat objekttypen med användarlicenser för programvara. 

• STÖLDBEGÄRLIG EGENDOM 
Moderniserat elektronikbegreppen samt tagit bort skinnkläder som inte längre 
betraktas som stöldbegärlig egendom. 

• TRAFIKFÖRSÄKRINGSPLIKTIGA MOTORDRIVNA FORDON 
Förtydligat att definitionen även omfattar åkgräsklippare med dragfunktion. 

• VÄRDESKÅP 
Uppdaterat till rätt standard för klassificering av värdeförvaringsenhet. 

• ÅRSOMSÄTTNING 
Förtydligat vilken omsättning som ska anges om verksamheten är nystartad.  

 

Nya definitioner: 
Följande definitioner har tillkommit som ett förtydligande av ord, uttryck och begrepp 
som redan förekommer i villkoren.  

• FÖRSÄKRAD, DEN/DE FÖRSÄKRADE 

• KONSULTUPPDRAG (rådgivande verksamhet) 

• OMHÄNDERTAGEN EGENDOM 

• REN FÖRMÖGENHETSSKADA 

• SKATTEMÅL 
 
 
 


