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FÖRSÄKRINGSGIVARE 

W. R. Berkley Insurance (Europe) Limited, svensk filial 

Adress: Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm 

Organisationsnummer: 516405-9304 

Detta är ett villkor från W. R. Berkley Insurance (Europe) Limited, svensk filial, nedan kallat bolaget eller 
försäkringsbolaget. 

Vänligen läs hela försäkringsvillkoret noggrant.  

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av 

 försäkringsbrev eller försäkringsbevis med specifikationer och särskilda villkor  

 detta villkor 

 Allmänna avtalsbestämmelser AB1:2 

 Försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL) 

 svensk lag och rättspraxis. 

Försäkringsbrevet med specifikationer och åsatta försäkringsvillkor gäller före dispositiva lagregler. 
Innehåller de olika delarna av försäkringsavtalet motstridiga bestämmelser gäller tolkningsföreträde i 
den ordning som anges ovan, dock alltid så att särskilda regler har företräde framför generella.  
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A. EGENDOMSFÖRSÄKRING 

1. Vem försäkringen gäller för 

De försäkrade är  

 försäkringstagaren 

 annan än försäkringstagaren om denne är namn-
given i försäkringsbrevet. 

2. När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar 
under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden).  

3. Var försäkringen gäller  

Försäkringen gäller för försäkrad egendom på 
förvaringsplats och inom försäkringsstället som anges i 
försäkringsbrevet. 

4. Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk 
skada på eller förlust av försäkrad egendom. Försäk-
ringen avser endast sådan skada som består i att egen-
domens värde minskar eller går förlorat. 

5. Försäkrad egendom 

Försäkringen gäller för försäkrad egendom inom 
försäkringsstället och omfattar egendom som anges i 
försäkringsbrevet med objekttyp eller på annat sätt 
utgörs av 

 sådan egendom som försäkringstagaren äger, 
ansvarar för eller uttryckligen genom avtal åtagit 
sig att försäkra 

 arbetstagares egendom 

 kunders egendom 

 egen fast bekostad inredning 

och omfattar även egendom som disponeras enligt 
leasingkontrakt, hyrts, lånats, köpts enligt 
avbetalningskontrakt eller mottagits i kommission om 
värdet av sådan egendom ingår i försäkringsbeloppet 
för respektive egendom. 

Försäkringsbolaget kan välja att lämna ersättning an-
tingen för 

 värdet av den försäkrade egendomen (eller den del 
som utsatts för skada) vid tiden för skadan med 
hänsyn till försämring, avskrivning, inkurans eller 
förbrukning eller  

 återställa eller ersätta försäkrad egendom (eller 
den del som utsatts för skada). 

Högsta ersättning som lämnas motsvarar angivet 
försäkringsbelopp i försäkringsbrevet.  

6. Skadehändelser – högsta ersättning 

För nedan angivna skadehändelser gäller försäkringen 
med särskilda försäkringsbelopp. Högsta ersättning 
framgår nedan eller av försäkringsbrevet. 

6.1 Kostnader för omkompilering av elektronisk 
data 

Ersättning lämnas för kostnader som uppkommit för 
den försäkrade för att återskapa elektronisk data som 
ryms på någon form av media för databehandling. 
Dessa typer av kostnader omfattar rimliga och 
nödvändiga kostnader att återskapa, samla och instal-
lera denna typ av elektronisk data.  

Högsta ersättning begränsas till SEK 500 000. 

6.2 Maskinskada på datautrustning 

Ersättning lämnas för kostnader som uppkommit för 
den försäkrade för att reparera eller återställa elek-
tronisk datahanteringsutrustning till följd av 
maskinskada på datautrustning.  

Högsta ersättning begränsas till SEK 500 000. 

6.3 Investerings- och indexändring av 
försäkringsbelopp 

De vid försäkringsårets början i försäkringsbrevet an-
givna försäkringsbelopp för försäkrad egendom höjs 
med 20% om inte annat anges, varmed egendomens 
värde ökat genom investering respektive indexändring 
från försäkringsårets början. Vid skada indexeras 
försäkringsbeloppet för den skadade egendomen fram 
till tidpunkten för att utan dröjsmål återställa egendo-
men avseende 

 nyligen förvärvad egendom eller nykonstruerade 
byggnader 

 ändringar, kompletteringar och förbättringar av 
byggnader efter intyg om färdigställande 

 ändringar, kompletteringar och förbättringar av 
egendom 

på angivet försäkringsställe, men inte för värdeökning 
under den aktuella försäkringsperioden. 

6.3.1 Garanti mot underförsäkring 

Vid skada på maskinerier och varor lämnas ersättning 
intill gällande försäkringsbelopp utökat enligt index- 
och investeringsklausul utan tillämpning av 
bestämmelser om underförsäkring. Detta gäller dock 
endast under förutsättning att försäkringstagaren 
iakttagit bestämmelserna om uppgifter för förnyad 
försäkring enligt Allmänna avtalsbestämmelser. 
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6.3.2 Index 

Indexändring av försäkringsbelopp sker enligt tillämp-
liga basprisindex. 

Högsta ersättning begränsas till SEK 5 000 000 eller 
det lägsta av 20% indexökning. 

6.4 Nytillkomna försäkringsställen 

Försäkringen gäller för nytillkomna försäkringsställen 
som inte anmälts, inom land där befintligt försäkrings-
ställe finns, i maximalt 180 dagar efter förvärvs/- 
tillträdesdatum enligt kontrakt. Högsta ersättnings-
belopp vid varje skadetillfälle är 
SEK 5 000 000 per försäkringsställe avseende samtliga 
skador enligt egendoms-, avbrotts/extrakostnads- och 
hyresförlustförsäkring inklusive röjningskostnader. 
Premie för detta regleras i efterhand. 

6.5 Ofullständig rapportering 

Försäkringen gäller för skada på egendom när den 
försäkrade 

 har underrättat försäkringsbolaget om dess avsikt 
att försäkra alla byggnader där man felaktigt trott 
att alla byggnader är försäkrade och 

 oavsiktligt har utelämnat sådan byggnad från sin 
försäkring.  

Försäkringsbolaget kommer att anse de icke rappor-
terade byggnaderna som försäkrade i enlighet med 
denna försäkring, förutsatt att den försäkrade snarast 

 erlägger premie för dessa byggnader från 
försäkringsperiodens begynnelsedag (eller från den 
dagen som den försäkrade har lagligt intresse i så-
dan byggnad i samband med konstruktion, uppfö-
rande om den köpts efter försäkringens begyn-
nelsedag) och 

 anger fullständiga uppgifter om byggnaden till 
försäkringsbolaget så snart som den försäkrade bli-
vit medveten om förbiseendet och  

 på begäran av försäkringsbolaget, tillhandahåller 
fullständig information om omständigheterna kring 
den oavsiktliga underlåtenheten, tillräckligt för att 
bevisa det faktum att det skett oavsiktligt så att 
det är till försäkringsbolagets belåtenhet.  

6.6 Låsändringar eller elektroniska säkerhets- 
system 

Ersättning lämnas för nödvändiga låsändringar eller 
elektroniska säkerhetssystem på försäkringsstället till 
följd av 

 stöld av nycklar eller nyckelkort  

 förlust av nycklar eller nyckelkort 

var som helst inom angivet geografiskt område.  

Högsta ersättning per försäkringsställe begränsas till 
SEK 120 000 per skada. Om nycklar eller nyckelkort 
stulits ur låst värdeskåp eller säkerhetsskåp lägst 
Eurograde 1  eller i samband med rån begränsas 
högsta ersättning till SEK 350 000 per skada.  

6.7 Skada på hyrd lokal 

Försäkringen ersätter nödvändiga kostnader för att 
skydda den försäkrade i egenskap av hyresgäst vid 
skada på hyrd lokal men endast  

 i den utsträckning som försäkringen är bredare i 
egenskap av försäkringsomfattning än annan för-
säkring som tillhandahålls genom hyresvärd eller 
fastighetsägare 

 i händelse av att hyresvärden eller fastighetsäga-
ren brustit att upprätthålla försäkring för byggna-
den eller brist i annan försäkring att tillhandahålla 
försäkringsskydd vid skada på grund av orsak bor-
tom den försäkrades kontroll. 

Denna försäkring gäller under förutsättning att annan 
befintlig försäkring ej kan tillhandahålla likvärdig 
försäkringsomfattning eller likvärdiga försäkrings-
belopp. Högsta ersättning begränsas till SEK 2 500 000. 

6.8 Skada på byggnad till följd av inbrott 

Försäkringen gäller för skada på byggnad för vilken 
den försäkrade är ansvarig (och inte omfattas på annat 
sätt genom försäkringen) till följd av inbrott och försök 
till inbrott.  

Högsta ersättning begränsas till SEK 250 000. 

6.8.1 Inbrott i försäkringslokal 

Försäkringen gäller för skada genom stöld och 
skadegörelse som begås av någon som olovligen 

 med våld bryter sig in i eller med dyrk tar sig in i 
försäkringslokal 

 med våld bryter sig ut ur försäkringslokal. Detta 
gäller om stölden och skadegörelsen begås av 
någon som olovligen dröjt sig kvar i 
försäkringslokal. 

 tar sig in i försäkringslokal med för låset avsedd 
nyckel eller passerkort och kod som stulits vid 
inbrott på i försäkringsbrevet angivet 
försäkringsställe eller annan inbrottsskyddad lokal. 

Högsta ersättning begränsas till SEK 50 000. 

6.8.2 Stöld utifrån genom fönster 

Försäkringen gäller för skada genom stöld och 
skadegörelse som begås av någon som utifrån stjäl 
egendom genom krossat eller uppbrutet fönster utan 
att ta sig in i försäkringslokal. 

Högsta ersättning begränsas till SEK 50 000. 
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6.9 Varor i kyl- och frys 

Försäkringen gäller för skada på varor i stationär frys-
anläggning (frys- eller kylrum, frysbox, frysdisk, frys-
fack och frysskåp) på försäkringsställe som angivits i 
försäkringsbrevet. 

Försäkringen omfattar skador till följd av konta- 
mination, försämring eller förruttnelse orsakad av 
temperaturförändring till följd av 

 maskinhaveri eller skada på kylskåp 

 en icke fungerande drift av termostat eller 
automatisk kontrollutrustning tillhörande kyl-
skåpet 

 oförutsett avbrott i tillförsel av el 

 rökgaser från kylmedium som läcker ut från kyl-
skåpet. 

Bolaget ersätter även rimliga kostnader som uppkom-
mit för en nödvändig flytt av de kylda varorna till ett 
alternativt kylutrymme.  

Självrisk vid varje skada är SEK 25 000. Högre självrisk 
kan avtalas, vilket då anges i försäkringsbrevet. 

Högsta ersättning begränsas till SEK 100 000. 

6.10 Glas 

Försäkringen ersätter 

 återställande av ej skadade delar av glaset endast 
för att bevara den kosmetiska integriteten av 
byggnaden 

 övertäckning och tillfällig inglasning 

 flytt och återställande av fönsterbeslag, oavsett 
skadade eller ej 

som en följd av skada på glas och 

 återställande av glas till följd av skadegörelse. 

Försäkringen gäller för kostnader som uppkommit för 
den försäkrade för skada genom bräckage eller 
sönderslagning eller stöld av 

 glas i fönster och dörr i byggnad 

 glas i fönster och dörr i hyrd försäkringslokal om 
försäkringstagaren enligt hyreskontrakt är skyldig 
att svara för skadan 

 glas i inredning 

 skylt 

Försäkringen gäller för skada på glas oavsett storlek, 
ersättningen begränsas dock till SEK 2 500 000. 

6.11 Mobil kommunikationsutrustning 

Försäkringen gäller för skada på mobil 
kommunikationsutrustning som medtagits av en an-

ställd utanför försäkringsstället inom det geografiska 
område som anges i försäkringsbrevet. 

Försäkringsbeloppet begränsas till SEK 25 000 per 
enhet, dock max totalt SEK 250,000 per 
skadehändelse. Självrisken är SEK 2 500 per skada. 

6.12 Utställningsförsäkring 

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk 
skada på eller förlust av försäkrat utställningsföremål.  

6.12.1 Undantag 

Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad 
som har orsakats av 

 bristfällig förpackning, olämpligt emballage, 
olämplig lastning eller normalt svinn 

 utställningsföremålets egen beskaffenhet såsom 
självantändning, förruttnelse, avdunstning såvida 
inte skadan är en direkt följd av en ersättningsbar 
skada 

 klimatbetingad temperaturpåverkan eller bristfäl-
ligt skydd mot normala väderleksförhållanden så-
vida inte skadan är en direkt följd av ersättningsbar 
skada 

 att transportmedlet eller lastbäraren inte varit 
lämpade för en säker transport av utställnings-
föremålet om den försäkrade eller dennes 
anställda i arbetsledande ställning insett eller 
borde inse detta när utställningsföremålet lastades 
eller stuvades 

 nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, repning 
eller dylikt som har uppkommit under utställ- 
ningen eller uppehåll i samband därmed 

 händelse i samband med demonstration av utställ-
ningsföremålet 

 skada, förlust eller kostnad som har orsakats av att 
transportören, eller den med vilken den försäkrade 
har slutit fraktavtal, eller förmedlare av sådant av-
tal på grund av obestånd eller i brottslig eller svik-
lig avsikt har underlåtit att genomföra transporten 
eller har orsakat att denna inte kommit till stånd 

 kostnad som har orsakats av försening av tran-
sporten  

 kostnader för borttransport och destruktion av 
skadat utställningsföremål 

 kostnader för rengöring av transportmedel eller 
lastbärare  

 skada på utställningsföremålets transport- 
emballage 

 kostnader på bestämmelseorten vilka måste er- 
läggas för skadat utställningsföremål såsom frakt i 
transportörens risk, omlastningskostnader och tull. 
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Självrisken framgår av försäkringsbrevet. 

Högsta ersättning uppgår till SEK 250 000, om inte 
annat framgår av försäkringsbrevet. 

6.13 Egendom på annan plats 

Försäkringen gäller för tillfällig förvaring i högst sex 
månader på annan plats än inom befintligt eller nytill-
kommet försäkringsställe inom det land där 
försäkringsställe finns.  

Högsta ersättningsbelopp vid varje skadetillfälle är 
SEK 500 000 för samtliga skador enligt egendoms- och 
avbrotts/extrakostnadsförsäkring inklusive röjnings-
kostnader.  

För stöldbegärlig egendom begränsas ersättningen till 
SEK 25 000. Försäkringen gäller inte inom arbetsom-
råde och inte under transport annat än som anges 
under del C. Transportförsäkring för tillfälliga transpor-
ter. Försäkringen omfattar inte arbetstagares egen-
dom eller pengar och värdehandlingar eller egendom 
som hyrs eller leasas ut av försäkringstagaren. Värdet 
av sådan egendom ska ingå i försäkringsbeloppet för 
respektive egendom.  

6.14 Stöldbegärlig egendom 

Stöldbegärlig egendom som utgörs av antingen varor 
eller kunders egendom omfattas endast om detta 
särskilt anges i försäkringsbrevet. Detta gäller också 
för musik-, växlings- och spelautomat, sedel- och 
kontokortsautomat jämte innehåll. 

Med stöldbegärlig egendom avses 

 föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor 
och ädelstenar 

 antikviteter, konstverk och äkta mattor 

 ur avsedda att bäras (till exempel fick-, armbands- 
eller hängur) 

 utrustning för ljud- eller bildupptagning eller 
återgivning 

 pälsar och pälsverk samt därför avsedda beredda 
och oberedda skinn 

 tobak, vin och sprit 

 mobil och fast datakommunikationsutrustning 

Högsta ersättning begränsas till SEK 25 000. 

6.15 Forsknings- och utvecklingsegendom 

Nödvändiga och rimliga extrakostnader som den 
försäkrade orsakas på grund av att denne måste åter-
ställa forsknings- och utvecklingsegendom för att klara 
det sista schemalagda introduktionsdatumet (innan 
skadan) för en ny produkt som innehåller sådan forsk-

nings- och utvecklingsegendom och som utgörs av 
antingen  

 mikroorganismer, cellkulturer och liknande 

 prototyper eller produkter under utveckling, så 
kallat R&D material. 

Forsknings- och utvecklingsegendom omfattas endast 
om detta särskilt anges försäkringsbrevet. 

Högsta ersättning begränsas till SEK 100 000. 

6.16 Trädgård och tomt 

Vid försäkring av objekttypen byggnad omfattar 
försäkringen dessutom skada på träd, buskar, plantor 
och trädgård på angivet försäkringsställe till följd av 
brand eller explosion.  

6.17 Skador orsakade av Räddningstjänsten 

Skada på 

 försäkrad egendom 

 anlagda områden 

(tillsammans med eventuella korrigerade kostnader 
som är nödvändiga och rimliga kostnader) orsakade av 
Räddningstjänsten. 

Högsta ersättning begränsas till SEK 250 000. 

6.18 Merkostnader till följd av myndighetskrav 

Försäkringen ersätter merkostnad föranledd av att 
skadad byggnad, enligt myndighets beslut, måste ges 
annan konstruktion eller utförande än före skadan. 

Högsta ersättning begränsas till SEK 5 000 000.  

6.19 Merkostnader till följd av byggnads särart 

Försäkringen ersätter merkostnad föranledd av att 
skadad byggnad, enligt myndighets beslut, måste ges 
annan konstruktion eller utförande än före skadan. 

Högsta ersättning begränsas till SEK 1 000 000.  

6.20 Naturskador 

6.20.1 Storm, hagel och snölast på tak  

Försäkringen gäller för fysisk skada på byggnad, på 
denna fast monterad egendom samt egendom i 
byggnad genom 

 storm, varmed avses vind med en hastighet om 
minst 21 meter per sekund 

 hagel eller 

 snölast på tak, som uppkommer i direkt samband 
med extrem nederbördsmängd eller andra 
extrema väderleksförhållanden under 
förutsättning att det på grund av 
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väderleksförhållandena inte varit möjligt att 
undanröja snötrycket och att tidigare 
snöbelastning på taket inte påverkat skadan. 

Med skada genom storm, hagel eller snölast avses att 
egendomen har skadats av 

 vindkraften 

 föremål som vindkraften blåst omkull, ryckt loss 
eller brutit sönder 

 hagel 

 tyngden av snö eller 

 nederbörd eller kyla som står i direkt samband 
med och är en oundviklig följd av en ersättningsbar 
skada enligt ovan. 

 

Högsta ersättning uppgår till SEK 2 000 000, om inte 
annat framgår av försäkringsbrevet. 

6.20.2 Översvämning  

Försäkringen gäller för fysisk skada genom 
översvämning orsakad av skyfall (minst 1 mm per 
minut eller 50 mm per dygn), snösmältning, stigande 
hav, sjö eller vattendrag som 

 från markytan strömmar direkt in i byggnad genom 
dörr, ventil eller annan sådan öppning (alltså inte 
genom grund eller liknande) och  

 inomhus tränger upp ur avloppslednings öppning 
eller anordning ansluten till den, t ex handfat, 
toalettstol eller golvbrunn. 

 

Högsta ersättning uppgår till SEK 2 000 000, om inte 
annat framgår av försäkringsbrevet. 

6.20.3 Markrörelser, lavin och dammgenombrott 

Försäkringen gäller för fysisk skada genom 

 markrörelser (jordmassor, klippblock eller stenar 
som plötsligt och oförutsett kommer i rörelse och 
avsevärt ändrar läge) samt jordskalv minst styrka 4 
enligt Richterskalan 

 lavin eller 

 genombrott av dammbyggnad avsedd för 
vattenverk och branddamm. 

 

Högsta ersättning uppgår till SEK 5 000 000, om inte 
annat framgår av försäkringsbrevet. 

7. Pengar och värdehandlingar, rån och överfall 

Försäkringen ersätter skada i form av förlust av pengar 
och/eller värdehandlingar som inträffar under försäk-
ringsperioden i samband med skadehändelse enligt 
nedan. 

7.1 Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller 

 i byggnad hos den försäkrade 

 på någon av den försäkrades arbetsområde eller 
utställningsområde under arbetstid 

 i den anställdes bostad om denna är angiven som 
försäkringsställe  

 i bankfack tills flyttad av en bankanställd 

 under förflyttning medan i personligt förvar hos 
anställd hos den försäkrade, eller av godkänt 
säkerhetsföretag 

 i posten. 

7.2 Skadehändelser 

Försäkringen ersätter även skada inom angivet geogra-
fiskt område för 

 kassaskåp, säkerhetsskåp eller frankeringsmaskin 
som är den försäkrades egendom eller den försäk-
rade ansvarar för 

 behållare eller klädesplagg som används i samband 
med transport av pengar 

som en följd av stöld eller försök till stöld av pengar, 
såvida inte annan försäkring finns. 

 kläder och personliga tillhörigheter av någon 
tjänsteman hos den försäkrade till följd av överfall i 
ett försök att stjäla pengar 

  eventuella avgifter som den försäkrade ska betala 
som en följd av att en bank eller annan finansiell 
institution stoppar betalning av pengar till följd av 
skada under postgång.  

7.3 Försäkringsbelopp 

 I byggnad hos den försäkrade: SEK 200 000 under 
kontorstid, SEK 25 000 efter kontorstid. På försäk-
ringsställe efter kontorstid inlåst i godkänt värde-
skåp med lägst Eurograde 1 eller skyddsrum:  
SEK 200 000.  

 på någon av den försäkrades arbetsområde eller 
utställningsområde under arbetstid: SEK 100 000  

 i den anställdes bostad om denna är angiven som 
försäkringsställe: SEK 5 000 

 i bankfack tills flyttad av en bankanställd: 
SEK 200 000 

 under förflyttning medan i personligt förvar hos 
anställd hos den försäkrade, eller av godkänt 
säkerhetsföretag: SEK 200 000 

 i posten: SEK 25 000 

 pengar som tjänsteman eller anställd bär med sig: 
SEK 10 000 per person. 
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7.4 Särskild ersättning vid överfall 

Försäkringen ersätter skada till följd av att en tjänste-
man lider fysisk skada som en följd av (och inom 24 
månader från skadehändelsen) rån eller försök till rån 
som en del av den försäkrades verksamhet. 

7.4.1 Försäkringsbelopp 

 dödsfall/förlust av kroppsdel/permanent förlust av 
en eller båda händerna eller känsel/total förlust av 
syn på ena eller båda ögonen: SEK 100 000 per 
försäkrad person.  

 Permanent total invaliditet annan än ovan: 
SEK 100 000 per försäkrad person. 

 Psykisk skada: SEK 100 000 per försäkrad person.  

 Tillfällig total invaliditet: SEK 1 000 per vecka per 
försäkrad person, dock ej mer än 100 veckor. 

7.5 Självrisk 

Självrisken framgår av försäkringsbrevet.  

7.5.1 Tilläggssjälvrisk 

Vid skada till följd av 

 översvämning eller 

 markrörelser, jordskalv lavin eller genombrott av 
dammbyggnad 

gäller en tilläggssjälvrisk om SEK 25 000 utöver avtalad 
grundsjälvrisk. 

8. Undantagen egendom 

Följande slag av egendom omfattas av försäkringen 
endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet 

 trafikförsäkringspliktigt motordrivet fordon 

 registreringspliktiga släpfordon 

 luftfartyg, svävare, hydrokopter, segel eller 
maskindrivna skepp och båtar, timmersläp, kassu-
ner, pontoner, pontonkranar, mudderverk, 
byggnadsverk under bogsering till sjöss samt 
järnvägsanläggningar inklusive lok och vagnar.  

 sådana delar av maskinfundament, byggnadsgrund 
eller grundmur som ligger lägre än såväl lägsta 
källargolv som angränsande mark eller vattenyta 

 mobilkranar, tornsvängkranar, gräv-, schakt, väg- 
och pålningsmaskiner 

 värmekulvert längre än 25 meter. Med 
värmekulvert avses ett i mark utanför byggnad 
anlagt ledningssystem innefattande rörledningar, 
värmeisolering och skyddshölje för distribution av 
värme och varmvatten samt till sådant 
ledningssystem hörande kulvertkammare med 
utrustning. Till värmekulvert räknas inte 

under- eller abonnentcentraler eller därtill 
hörande utrustning. 

 ledning utanför byggnad 

 produktiv skog och skogsmark eller park eller 
växande gröda 

 levande djur 

 växter och växtkulturer annat än inom objekt- 
gruppen "Trädgård och tomt" 

 mikroorganismer, cellkulturer och liknande 

 forskningsmaterial eller prototyper eller produkter 
under utveckling, så kallat R&D material. 

9. Vad försäkringen inte gäller för 

Försäkringen gäller inte för skada genom 

 genombrott av kraftverksdamm 

 fukt, röta mögel, svamp eller vätska som inte beror 
på vätska från installation med därtill anslutna 
anordningar 

 utströmning från dräneringssystem, 
dagvattenledning, takränna och utvändigt stuprör 
samt sådant invändigt ledningssystem för regn- 
och smältvatten som inte uppfyller de krav som 
ställs på avloppsledning enligt Boverkets 
Byggregler (BBR). 

 skada genom att regn, snösmältning eller 
högvatten strömmar in i byggnad ur 
avloppsledning 

 sotutströmning från rökkanals mynning eller från 
byggtork 

 skadedjur, insekter, bakterier, virus eller smitto-
ämnen 

 sprängningsarbete 

 bedrägeri, förskingring eller liknande 
förmögenhetsbrott 

 ändring av temperatur eller luftfuktighet till följd 
av fel i automatisk klimatanläggning 

 förskjutning eller sättning i mark eller grundkon-
struktion 

 påkörning av motordrivet fordon för vilken 
trafikskadelagen (1975:1410, TSL) gäller  

 smälta eller kontamination 

 genom översvämning, sjöhävning och isskruvning 

 genom snölast och hagel på skärmtak och markis 

 genom smältande snö eller hagel 

 vind (oavsett vindhastighet) eller snötryck, som 
beror på felaktigt byggnadsarbete, felaktig 
byggnadskonstruktion, ingrepp i bärande stomme 
eller bristande underhåll 

 storm på tält och plasthall såvida inte annat anges i 
försäkringsbrevet 



 

 16 

10. Skadevärderingsregler 

Vid skada på egendom beräknas skadebeloppet enligt 
nedan angivna regler. Skadad och oskadad egendom 
värderas efter samma grunder.  

Högsta ersättning som försäkringsbolaget kommer att 
betala vid skada anges under försäkringsbelopp i 
försäkringsbrevet.  

10.1 Byggnad 

10.1.1 Nyanskaffningsvärde 

Härmed avses den kostnad som skulle ha uppkommit, 
om byggnaden färdigställts som ny vid skadetillfället. I 
värdet ska inräknas alla kostnader som fordras för att 
byggnaden ska kunna tas i bruk. Här inräknas inte 
kostnader för byggnadsgrund eller grundmur som 
ligger lägre än såväl lägsta källargolvs undersida som 
angränsande mark- eller vattenyta.  

10.1.2 Dagsvärde 

Härmed avses marknadsvärdet vid skadetillfället. Kan 
detta inte fastställas utgör nyanskaffningsvärdet, med 
avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, 
omodernitet, minskad användbarhet och annan 
omständighet. 

10.1.3 Byggnaden återställs 

Om återställande sker värderas skadan till kostnaden 
för att utan dröjsmål återställa byggnaden med 
samma utförande, men på ett rationellt sätt vad 
beträffar metoder och material. 

Med återställande förstås 

 reparation, eller återuppförande av samma eller 
lika ändamålsenlig byggnad för samma ändamål på 
samma grund 

 anskaffande av annan lika ändamålsenlig byggnad 
för samma ändamål på annan plats inom Sverige. 

Om återställande sker på annan plats värderas skadan 
högst till vad det skulle ha kostat att återställa den 
skadade byggnaden på samma grund. Värdeökning 
som kan uppstå till följd av förhöjd ändamålsenlighet 
av annan orsak än ändrad belägenhet dras av från 
skadans värde. 

Återställande måste ske senast inom två år från skade-
dagen. Sker det senare på grund av hinder som inte 
beror på den försäkrade, får tiden två år räknas från 
den dag då hindret upphörde, dock längst tre år från 
skadedagen. 

I skadekostnaden inräknas inte merkostnader som 
beror på forceringsåtgärder, till exempel reparation på 

övertid, inköp till överpris för snabbare leverans eller 
transport på annat sätt än med sedvanligt 
transportmedel. 

Kan utan väsentlig olägenhet återställande ske i sam-
band med normalt underhåll värderas skadan till 
uppskattad andel av underhållskostnaden. 

10.1.4 Byggnadens värde är mindre än halva nyan-
skaffningsvärdet 

Om byggnaden minskat i värde genom ålder, slitage 
och omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvär-
det vid skadetillfället, värderas skadan till kostnaden 
för återställandet, dock högst till det på grund av  
ålder, slitage och omodernitet minskade värdet. 

10.1.5 Installationens värde är mindre än halva 
nyanskaffningsvärdet 

Om till byggnaden hörande installation såsom hiss, 
värmepanna, system för vatten, värme, avlopp, venti-
lation, gas eller elektricitet minskat i värde genom 
ålder, slitage och omodernitet med mer än halva 
nyanskaffningsvärdet vid skadetillfället, värderas ska-
dan på sådan installation till kostnaden för återställan-
det, dock högst till installationens på grund av ålder, 
slitage och omodernitet minskade värde. Detta gäller 
oberoende av värdeminskningen för byggnaden. Varje 
föremål och varje ledningssystem bedöms för sig. 

10.1.6 Ytbeläggning eller skorsten som har eftersatt 
underhåll 

Vid skada på ytbeläggning till exempel målning, 
tapetsering, tak, vägg eller golvbeklädnad (inklusive 
eventuell våtisolering) eller skorsten, vars underhåll 
före skadan var uppenbart eftersatt, görs avdrag för 
härigenom uppkommen värdeminskning. 

10.1.7 Duk i plasthall eller tält 

Skada på duk i plasthall eller tält värderas till kostna-
den för återställande, dock högst till dagsvärdet. 

10.1.8 Byggnaden återställs inte 

Återställs inte den skadade byggnaden värderas ska-
dan till skillnaden mellan byggnadens dagsvärde 
omedelbart före och omedelbart efter skadan. 

10.1.9 Hinder på grund av lag eller myndighets 
föreskrift 

Om återställande av byggnad hindras på grund av lag 
eller myndighets föreskrift är den försäkrade även 
berättigad till ersättning, restvärdeersättning, för vad 
kvarvarande delar därigenom förlorat i värde. Den 
försäkrade är skyldig att följa bolagets anvisningar och 
på bolagets bekostnad vidta erforderliga åtgärder, 
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såsom att söka dispens eller överklaga beslut. Följs 
inte anvisningarna är den försäkrade inte berättigad 
till ersättning för den förlust som uppstår genom att 
kvarvarande delar av byggnaden inte kan användas. 

Restvärdeersättning lämnas inte, i den mån rätt till 
ersättning föreligger enligt lag eller särskild författ-
ning. 

10.2 Maskinerier 

10.2.1 Nyanskaffningsvärde 

Härmed avses den kostnad som skulle ha uppkommit 
om ett föremål av samma eller lika ändamålsenligt 
slag anskaffats som nytt vid skadetillfället. I värdet ska 
inräknas alla kostnader som fordras för att föremålet 
ska kunna tas i bruk, dock inte kostnader för 
maskinfundament under såväl lägsta källargolvs 
undersida som angränsande mark- eller vattenyta. 

10.2.2 Dagsvärde 

Härmed avses marknadsvärdet vid skadetillfället. Kan 
detta inte fastställas, utgör dagsvärdet nyanskaffnings-
värdet, med avdrag för värdeminskning genom ålder, 
slitage, omodernitet, minskad användbarhet och 
annan omständighet. 

10.2.3 Maskinerier som återställs 

Om återställande sker värderas skadan till kostnaden 
för att utan dröjsmål återställa föremålet på ett ratio- 
nellt sätt vad beträffar metoder och material. 

Med återställande förstås 

 reparation 

 anskaffande av föremål av samma eller lika 
ändamålsenligt slag för samma ändamål. 

Utökas i samband med återställandet skadat föremåls 
utrustning eller avkastningsförmåga, ska vid värde-
ringen avdrag göras för detta. Återställande måste ske 
inom två år från skadedagen. Sker det senare på grund 
av hinder som inte beror på den försäkrade får tiden 
två år räknas från den dag då hindret upphörde, dock 
längst tre år från skadedagen. 

I skadekostnaden inräknas inte merkostnader som 
beror på forceringsåtgärder, till exempel reparation på 
övertid, inköp till överpris för snabbare leverans eller 
transport på annat sätt än med sedvanligt 
transportmedel. 

I skadekostnaden inräknas inte heller den värdeminsk-
ning som föremålet efter återställandet kan anses ha 
undergått genom skadan. 

10.2.4 Föremålets värde är mindre än halva 
nyanskaffningsvärdet 

Om föremålet minskat i värde genom ålder, slitage och 
omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet 
vid skadetillfället, värderas skadan till kostnaden för 
återställandet, dock högst till det på grund av ålder, 
slitage och omodernitet minskade värdet. 

10.2.5 Speciella regler för vissa föremål 

Skada på följande föremål värderas till kostnaden för 
återställandet, dock högst till dagsvärdet 

 motordrivna fordon (motorfordon, traktorer, 
motorredskap inklusive skogsmaskin samt 
terrängmotorfordon) för vilka trafikskadelagen gäl-
ler samt släpfordon till dessa 

 för byggnads- och anläggningsverksamhet avsedd 
maskin, panna, skjul eller bod 

 duk i plasthall eller tält 

Skada på modeller, press- och stansverktyg, formar 
och mönster värderas till de normala kostnader som 
inom två år läggs ned på att återställa föremålen. 
Inaktuella föremål värderas dock högst till 25% av 
kostnaden för återställande. 

10.2.6 Speciella regler för lindningar till elektrisk 
utrustning 

Skada på lindningar och på grund av här uppkomna 
skador på plåtar till elektriska motorer, generatorer 
och transformatorer, värderas till kostnaden för 
återställandet med avdrag för värdeminskning. 

Avdrag för värdeminskning görs på lindningarnas och 
plåtarnas återställandekostnad (d.v.s. kostnaderna för 
ut- och inmontering, transport, material och arbete) 
med 

 5% per år för motorer 

 4% per år för generatorer 

 3% per år för transformatorer  

Avdrag för värdeminskning räknas från 

 motorer 10 år 

 generatorer och transformatorer 15 år efter det att 
utrustningen togs i bruk som ny eller senast omlin-
dades. 

Avskrivningen är maximerad till 80%. 

Om driftsförhållandena är sådana att värdeminsk-
ningen på lindningarna sker i en väsentligt snabbare 
takt än vad som ovan angivits, ska detta beaktas ge-
nom att procentsatsen ökas och tidpunkten för dess 
tillämpning tidigareläggs. 
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10.2.7 Speciella regler för datorer och datamedia 

För datorer och datamedia med en ålder räknat från 
anskaffningsdatum som understiger 1 år gäller att 
skadad egendom värderas till kostnaden för närmast 
likvärdig produkt. Datorer och datamedia med en 
ålder räknat från den tid då egendomen först togs i 
bruk som är 1 år eller mer värderas till dagsvärdet. 

10.2.8 Datorer och datamedia som inte återställs 

Återställs inte skadat föremål inom två år, värderas 
skadan till skillnaden mellan föremålets dagsvärde 
omedelbart före och omedelbart efter skadan. 

10.3 Varor 

Skadan värderas till varornas värde enligt nedan med 
avdrag av eventuellt restvärde. 

10.3.1 Varor anskaffade för försäljning 

Varorna värderas till vad det kostar att utan dröjsmål 
ersätta dem med nya varor av samma slag. 

Om varorna inte återställs inom två år värderas de till 
vad det vid skadetillfället skulle ha kostat att ersätta 
dem med nya varor av samma slag. 

Har varornas värde minskat på grund av inkurans eller 
annan omständighet värderas de med hänsyn till 
detta. 

10.3.2 Varor som den försäkrade tillverkar 

Varorna värderas till tillverkningskostnaderna – direkt 
material, materialomkostnader, direkt arbetslön, 
tillverkningsomkostnader och 
administrationsomkostnaderna för att utan dröjsmål 
återställa varorna. 

Om varorna inte återställs inom två år värderas de till 
de faktiska tillverkningskostnaderna vid skadetillfället, 
dock högst till det pris för vilket de då hade kunnat 
försäljas minskat med inbesparade kostnader. 

Har varornas värde minskat på grund av inkurans eller 
annan omständighet värderas de med hänsyn till 
detta. 

10.3.3 Varor sålda och färdiga för leverans 

Varorna värderas, i den mån leverans inte kan fullgö-
ras med andra varor till det avtalade försäljningspriset 
minskat med inbesparade kostnader. 

10.4 Ritningar, arkivalier, datainformation och 
dataprogram 

Skadan värderas till de normala kostnader som inom 
två år läggs ned för att återställa ritningar, arkivalier, 
dataprogram samt datainformation. 

10.5 Pengar och värdehandlingar 

Skadan värderas till de normala kostnader som inom 
två år läggs ned på att återställa eller återanskaffa 
värdehandlingar. 

10.6 Kunders egendom 

Skadan värderas efter de regler som gäller för den 
objekttyp egendomen tillhör för ägaren. 

10.7 Arbetstagares egendom 

Arbetstagares egendom som den försäkrade är skyldig 
att ersätta enligt kollektivavtal värderas enligt 
kollektivavtalets regler. 

Arbetstagares egendom i övrigt värderas enligt 
hemförsäkringsvillkor. 

10.8 Fastighetsinventarier 

Skadan värderas enligt de regler som finns angivna för 
installationer under punkten Byggnad. Återställs inte 
den skadade egendomen inom två år, värderas skadan 
till skillnaden mellan egendomens dagsvärde omedel-
bart före och omedelbart efter skadan. 

10.9 Trädgård och tomt 

Skadan värderas till normala kostnader för att åter-
ställa trädgården och tomten. 

10.10 Konst 

Vid skada på konst ska ersättningen beräknas på:  

För samlingar, det lägsta av 

 det angivna värdet enligt specifikationen eller 
överenskommet med försäkringsbolaget eller 

 kostnaden för att restaurera eller reparera föremå-
let plus eventuell värdeminskning som återstår  
efter restoration eller reparation.  

För icke specificerade kollektioner, det lägsta av 

 kostnaden för att restaurera eller reparera före 
målet plus eventuell värdeminskning som återstår 
efter restoration eller reparation eller 

 marknadsvärdet av föremålet vid tidpunkten för 
skadan. 

För kollektioner tillhörande andra än försäkringstaga-
ren, det lägsta av 

 beloppet som den försäkrade är skyldig att ersätta 
eller 

 gällande försäkringsbelopp enligt specifikation 
tillhandahållen av den försäkrade 
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För kollektioner som beskrivs som del av ett par eller 
uppsättning, antingen 

 det angivna värdet för hela paret eller uppsätt-
ningen eller 

 kostnaden för att reparera delar och om paret eller 
uppsättningen med de reparerade delarna har ett 
lägre marknadsvärde än innan skadan inträffade 
kommer försäkringsbolaget att ersätta mellan-
skillnaden eller 

 det angivna värdet av delarna innan skadan om 
delarna inte kan återfinnas eller repareras och om 
de återstående delarna har ett reducerat 
marknadsvärde kommer försäkringsbolaget att er-
sätta mellanskillnaden, efter konsultation med den 
försäkrade. 

Inte i något fall kommer försäkringsbolaget att betala 
mer än det angivna värdet som angivits i den av den 
försäkrade tillhandahållna specifikationen. 

11. Självrisk 

Vid varje skadetillfälle gäller den grundsjälvrisk som 
anges i försäkringsbrevet. 

Avser försäkringen flera fastigheter enligt fastighets-
registret tillämpas en självrisk för varje fastighet.  
Ligger flera fastigheter inom samma kvarter tillämpas 
dock endast en självrisk för dessa. 

12. Skadeersättningsregler 

12.1 Helvärdesförsäkring - Ersättningsbelopp 

Ersättningsbeloppet utgörs av: 

 Skadebelopp enligt 10, Skadevärderingsregler 

 Röjningskostnad enligt 12.7 

 Räddningskostnad enligt 12.8 med avdrag för - 
Självrisk enligt 11 

 Eventuell underförsäkring enligt 12.3 och med 
hänsyn till Leverantörsgaranti enligt 12.11 

12.2 Förstariskförsäkring - Ersättningsbelopp 

Ersättningsbeloppet utgörs av: 

 Skadebelopp 10 Skadevärderingsregler 

 Röjningskostnad enligt 12.7 

 Räddningskostnad enligt 12.8 med avdrag för själv-
risk enligt 11  

 Eventuell underförsäkring enligt 12.3 och med 
hänsyn till Leverantörsgaranti enligt 12.11 

dock ersätts högst försäkringsbeloppet. 

12.3 Underförsäkring, helvärde och förstarisk 

Underförsäkring föreligger vid:  

 Helvärdesförsäkring, då försäkringsbeloppet är för 
lågt i förhållande till nyanskaffningsvärdet. 

 Förstariskförsäkring, i de fall försäkringsbeloppet 
utgör viss del av egendomens värde (helvärde) och 
detta värde är för lågt i förhållande till nyanskaff-
ningsvärdet.  

Är helvärdet framtaget enligt av försäkringsbolaget 
godkänd värderingsmetod, tillämpas inte påföljds-
bestämmelsen. 

Föreligger underförsäkring reduceras skadeersätt-
ningen proportionellt emot förhållandet mellan angi-
vet försäkringsbelopp och nyanskaffningsvärdet. Vid 
räddnings- och röjningskostnader görs motsvarande 
reducering vid underförsäkring. 

12.4 Högsta ersättning 

Ersättning lämnas högst med det i försäkringsbrevet 
angivna försäkringsbeloppet. 

12.5 Fullvärdesförsäkring - Ersättningsbelopp 

Ersättningsbeloppet utgörs av: 

 Skadebelopp enligt 10 Skadevärderingsregler 

 Röjningskostnad enligt 12.7 

 Räddningskostnad enligt 12.8 med avdrag för Själv-
risk enligt 11 

 Eventuell underförsäkring enligt 12.3 och med 
hänsyn till Leverantörsgaranti enligt 12.11 

12.6 Underförsäkring, fullvärde 

Försäkringstagaren ska underrätta bolaget om ny-, till- 
eller ombyggnad eller annan därmed jämförlig förbätt-
ring av fullvärdesförsäkrad byggnad för att nytt 
premieunderlag ska fastställas. Underlåter försäkrings-
tagaren att meddela detta och har vid skadetillfället, 
enligt bolagets beräkningar, värdet av byggnaden ökat 
med det nya utförandet utöver vad som medges i 
kapitel om Underförsäkring enligt 12.3 föreligger 
underförsäkring.  

Ersättningsbeloppet minskas då till så stor del som 
erlagd premie för byggnaden utgör av den premie som 
skulle ha erlagts för denna med det nya utförandet. 
Premieunderlagen ska vara fastställda med samma 
värderingsmetod. 

12.7 Röjningskostnad 

I samband med sådan skada som omfattas av försäk-
ringen lämnas även ersättning för kostnader för 
nödvändig rivning, röjning, borttransport, destruktion 
och deponering av försäkrad egendom. Ersättningen 
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begränsas till 20% av försäkringsbeloppet på fastig-
heten där skadan inträffat, dock maximalt 
SEK 2 500 000. 

Ersättning lämnas inte för röjning av oförsäkrade grun-
der och fundament.  

Vid förstariskförsäkring begränsas den sammanlagda 
ersättningen till förstariskbeloppet.  

12.8 Räddningskostnad 

Försäkringsbolaget ersätter den försäkrades kostnader 
för räddningsåtgärder om de med hänsyn till 
omständigheterna varit skäliga. I samband med sådan 
skada som omfattas av försäkringen lämnas även 
ersättning för skada som uppkommit genom att 
försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd skadats, 
förekommit eller stulits. Ersättning lämnas dock inte 
om gottgörelse kan erhållas från annat håll.  

Vid förstariskförsäkring begränsas den sammanlagda 
ersättningen till det förstariskbelopp som är angivet i 
försäkringsbrevet.  

12.9 Inteckningshavare 

12.9.1 Panträtt i fast egendom 

För den som har panträtt i fast egendom gäller 
bestämmelserna i lag om rätt för borgenär till betal-
ning ur ersättning på grund av brandförsäkringsavtal. 
Med brandförsäkringsavtal jämställs även annat 
försäkringsavtal till den del det omfattar ersättning för 
skada genom brand, åskslag, explosion eller luftfartyg. 

12.9.2 Företagsinteckning 

Om den som innehar rätt enligt företagsinteckning 
anmäler namn och adress hos bolaget, så har denne, 
om skadan avser företagsintecknad egendom, 
företrädesrätt till ersättning för skada genom brand, 
åskslag, explosion eller luftfartyg. Detta gäller oavsett 
om ersättningen lämnas på grund av brandförsäkrings-
avtal eller annat försäkringsavtal.  

Företrädesrätten gäller om ersättningsbeloppet 
överstiger 10 % av försäkringsbeloppet för ifrågava-
rande slag av egendom. Gällande lag om inbördes 
företrädesrätt mellan dessa inteckningshavare samt 
om andra rättsägares rätt vid konkurs och utmätning 
är tillämplig. 

12.10 Fullvärdesförsäkrad egendom 

Vid tillämpning av gällande bestämmelser om 
inteckningshavares rätt till skadeersättning anses vid 
beloppslös fullvärdeförsäkring av egendom dess värde 

enligt tillämpad värderingsmetod omedelbart före 
skadetillfället utgöra försäkringsbelopp. 

12.11 Leverantörsgaranti 

Är leverantör eller entreprenör enligt åtagande i avtal 
skyldig att ersätta skada på försäkrad egendom betalar 
bolaget inte kostnaden härför. Denna begränsning 
avser dock inte följdskada på annan funktionell enhet 
än den som varit felaktig. 

Undantaget tillämpas inte i den mån leverantör eller 
entreprenör inte kan fullgöra sin skyldighet och den 
försäkrade kan styrka detta. 

Är den försäkrade tillverkare eller försäljare av den 
försäkrade egendomen, lämnas inte ersättning för 
skada på denna, om skadan skulle ha omfattats av för 
branschen gängse garanti vid försäljning eller leverans.  

Ersättning lämnas inte heller för egendom som köpts 
utan sådan garanti som gängse tillämpas vid försälj-
ning eller leverans inom branschen om skadan skulle 
ha omfattats av sådan gängse garanti.  

12.12 Skadeersättningsregler i övrigt 

Försäkringsbolaget har rätt att i stället för att betala 
kontant ersättning föreskriva att skadad egendom 
återställs eller tillhandahålla annan likvärdig egendom. 
Bolaget är inte skyldigt att överta skadad egendom, 
men har rätt att efter värdering överta större eller 
mindre del av denna. 

Kommer egendom för vilken ersättning utgetts till 
rätta ska egendomen snarast ställas till bolagets förfo-
gande. Den försäkrade får dock behålla egendomen 
om denne utan dröjsmål återbetalar därför erhållen 
ersättning. 

12.13 Tidpunkt för betalning av skadeersättning 

Ersättning ska betalas senast en månad efter det att 
den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad 
som åligger denne. 

Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt 
till först när försäkrad egendom återställs eller åter-
anskaffas, ska betalas senast en månad efter det att 
den försäkrade visat att så skett. 

Om myndighets förbud att återuppföra skadad bygg-
nad överklagats och bolaget på grund av detta väntat 
med att betala ut ersättning, ska ersättningen betalas 
senast en månad efter det att bolaget fått kännedom 
om att överklagandet inte lett till ändring. Om polis-
utredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska 
ersättning betalas senast en månad efter det att 
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försäkringsbolaget erhållit utredningen eller  
värderingen. 

12.14 Räntebestämmelser 

Betalas skadeersättning senare än vad som sagts ovan 
utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

För den tid som utbetalning fördröjts genom 
polisutredning eller skiljemannavärdering betalar 
försäkringsbolaget ränta enligt Riksbankens diskonto. 

Ränta betalas inte om den är mindre än 1% av 
basbeloppet. 

Försäkringsbolaget betalar inte den ränta som beror 
på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som 
ankommit på den försäkrade enligt Allmänna avtals-
bestämmelser 5.7 Räddningsplikt. 
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B. AVBROTTSFÖRSÄKRING 

Avbrottsförsäkring ingår enligt nedan om detta särskilt 
anges i försäkringsbrevet. 

1. Avbrottsförsäkring 

1.1 Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven 
verksamhet och gäller för försäkringstagaren såsom 
innehavare av försäkrad rörelse. 

1.2 När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för avbrottsskada till följd av 
ersättningsbar egendomsskada som inträffar under 
ansvarstiden.  

Ansvarstiden anges i försäkringsbrevet och räknas från 
den tidpunkt avbrottsorsaken inträffat. 

1.3 Försäkrat intresse 

Med avbrottsskada avses sådan skada som består i att 
det försäkringsmässiga täckningsbidraget minskas eller 
går förlorat i den försäkrade rörelsen under ansvars- 
tiden. 

1.4 Försäkrat täckningsbidrag 

Härmed avses försäljningsvärdet för såld, levererad 
vara eller utförda tjänster, exklusive mervärdesskatt 
och särskilda varuskatter minskat med häremot 
svarande kostnader för 

A. Försäljning: 

 lämnade rabatter  

 frakter, transport- och sjöförsäkringspremier, tull-
avgifter samt emballage för försäljning  

 licenser och royalties i den mån de inte är garante-
rade 

B. Tillverkning och drift: 

 förbrukning av direkt och indirekt material, dvs 
huvudsakligen råmaterial, förbrukningsartiklar och 
handelsvaror samt emballage 

 frakter, transport- och sjöförsäkringspremier, 
tullavgifter 

 reparation och underhåll av maskiner, verktyg och 
övriga driftsinventarier 

 energi-, vatten- och avloppsavgifter i den mån de 
inte utgör kontrakterade minimiavgifter 

 tillverkningsskatter  

1.5 Undantag 

Ersättning lämnas inte för förlust som beror på för-
längd avbrottstid på grund av  

 att den försäkrade inte utan dröjsmål vidtar lämp-
liga åtgärder, även av provisorisk art, för att åter-
uppta eller upprätthålla drift av den försäkrade 
rörelsen 

 dröjsmål med åtgärdande av avbrottsorsak hos 
den försäkrade på grund av den försäkrades 
ekonomiska förhållanden, till exempel bristande 
försäkringsskydd eller kapitalbrist. 

Ersättning lämnas inte heller för sådan förlust som 
orsakats av att en del av ansvarstiden utnyttjats för 
förbättring, utvidgning eller annan förändring av den 
skadade egendomen utöver dess återställande till 
samma skick som före skadan. Detta gäller även sådan 
förändring som är en följd av myndighets åtgärd. 

1.6 Anvisningar 

I täckningsbidraget inräknas löner till alla arbetstagare 
samt av dessa löner beroende avgifter enligt lag eller 
avtal. 

Kostnader av de slag som anges i definitionen dras 
från försäljningsvärdet i den mån de förekommer i 
försäkringstagarens rörelse. 

Kostnad för direkt och indirekt material ska så nära 
som möjligt beräknas efter marknadspriset under den 
tid som materialförbrukningen avser. 

Om leverans sker från en avdelning till en annan inom 
ett företag eller från ett företag till ett annat inom en 
och samma koncern, ska tillämpat debiteringspris 
alltid justeras till gängse marknadspris. 

Denna bestämmelse behöver inte tillämpas om 
avbrottsförsäkring tecknats gemensamt för hela rörel-
sen respektive hela koncernen. 

Vissa avdragsposter i definitionen hänför sig till rörel-
sens tillverkningsvolym. Denna överensstämmer i 
regel inte med försäljningsvolymen varför 
tillverkningskostnaderna måste korrigeras med värdet 
av förändrad volym av egentillverkat hel- och  
halvfabrikatlager. Denna korrigering sker med 
förändringen av lagrets inventerade värde mellan 
räkenskapsårets början och slut. Detta förutsätter att 
inventeringsprinciperna är oförändrade under året 
samt att all inverkan genom förändring av dolda reser-
ver elimineras. Förändringen av det inventerade vär-
det ska omräknas med hänsyn till marknadspris under 
perioden för direkt och indirekt material. 

Om lagret ökat måste tillverkningskostnaderna 
reduceras för att överensstämma med försäljnings-
volymen. Om lagret minskat måste tillverknings-
kostnaderna ökas. 
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Vid justering på grund av lagerförändring ska in- och 
utgående lager av hel- och halvfabrikat tas upp till 
summan av däri nedlagda tillverknings- och 
driftskostnader enligt definitionen. 

Annan definition av täckningsbidrag kan tillämpas, 
vilken då anges i försäkringsbrevet. 

1.7 Försäkringsbelopp 

Försäkringsbeloppet är det i försäkringsbrevet angivna 
beloppet till vilket täckningsbidraget är försäkrat. 

Har under A. Egendomsförsäkring, angivits beloppsbe-
gränsningar som omfattar även  
B. Avbrottsförsäkringen gäller försäkringen med högst 
dessa belopp. 

1.8 Vad försäkringen gäller för 

1.8.1 Avbrottsskada 

Försäkringen gäller, med nedanstående begräns-
ningar, för avbrott som uppstår i den försäkrade rörel-
sen på grund av 

 att egendom skadats på försäkringsstället, dock ej 
arbetsområde, genom sådan egendomsskada som 
är ersättningsbar genom A. Egendomsförsäkring. 
Försäkringen gäller också för skada enligt annat 
särskilt villkor om detta särskilt angivits under 
B. Avbrottsförsäkring i försäkringsbrevet. 

 oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten,  
eller värme från inkommande servisledning. Utan  
tilläggsavtal begränsas ersättningen till högst 
SEK 500 000. 

 att leverans ej kunnat fullföljas beroende på skade-
händelse enligt A. Egendomsförsäkring, som inträf-
far hos leverantör eller kund med vilken försäk-
ringstagaren har gällande kontrakt. Ersättning läm-
nas inte för längre tid än den för leveranskontrak-
tet gällande återstående kontraktstiden. Utan 
tilläggsavtal begränsas ersättningen till högst  
SEK 500 000. 

 att räddningstjänst eller polis låter spärra av om-
råde på grund av att skada enligt  
A. Egendomsförsäkring, inträffat eller befaras in-
träffa och därmed hindrar tillgängligheten till 
försäkringsstället. Utan tilläggsavtal begränsas 
ersättning till högst SEK 500 000. 

1.8.2 Ansvarstid 

Försäkringen gäller endast för sådant bortfall av täck-
ningsbidrag som uppkommer under ansvarstiden.  

Försäkringen gäller, om inte annat anges i försäkrings-
brevet, med obegränsad ansvarstid med det 
försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.  

2. Hyresförlustförsäkring 

Hyresförlustförsäkring ingår enligt nedan om detta 
särskilt anges i försäkringsbrevet. 

2.1 Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare 
av försäkrad byggnad samt i egenskap av andrahands-
uthyrare. 

2.2 När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för hyresförlust till följd av ersätt-
ningsbar egendomsskada som inträffar under den tid 
försäkringen är i kraft (försäkringstiden). 

2.3 Försäkrat intresse 

Försäkringen avser hyresförlust som är en följd av 
ersättningsbar egendomsskada enligt A. Egendoms-
försäkring. 

Med hyresförlust avses minskning av hyresintäkt som 
hänförs till försäkrad byggnad eller i enlighet med vad 
som anges i hyreskontraktet för den försäkrade i egen-
skap av andrahandsuthyrare. 

2.4 Undantag 

Ersättning lämnas inte för hyresförlust som beror på 
den försäkrades ekonomiska förhållanden, till exempel 
bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist. 

Ersättning lämnas inte heller för sådan förlust som 
orsakats av att en del av ansvarstiden utnyttjats för 
förbättring, utvidgning eller annan förändring av den 
skadade egendomen utöver dess återställande till 
samma skick som före skadan. Detta gäller även sådan 
förändring som är en följd av myndighets åtgärd. 

Ersättning avseende andrahandsuthyrare lämnas end-
ast då gällande hyreskontrakt finns och fastighetsäga-
ren lämnat sitt skriftliga godkännande till 
andrahandsuthyrningen. 

2.5 Vad försäkringen gäller för 

2.5.1 Skadehändelse 

Försäkringen gäller för hyresförlust som uppstår  
genom 

 sådan skada på byggnad som egendomsförsäk-
ringen enligt A. Egendomsförsäkring gäller för 

 Oförutsett avbrott i tillförsel av el, gas, vatten eller 
värme från inkommande servisledning. 



 

 24 

Om i försäkringsbrevet angetts att maskinförsäkring av 
byggnad ingår, gäller försäkringen även för hyresför-
lust genom sådan skada. Om i försäkringsbrevet angi-
vits att allriskförsäkring för byggnad ingår gäller 
försäkringen även för hyresförlust genom sådan skada, 
dock med begränsning av försäkringsbelopp enligt 
villkor eller försäkringsbrev.  

Gör hyresgäst bruk av sin rätt enligt lag att med anled-
ning av skadan säga upp hyresavtalet före hyrestidens 
utgång och kan lägenheten sedan den reparerats inte 
uthyras för den återstående tiden, ersätts hyresförlust 
även för denna tid. Ersättning på grund härav lämnas 
dock för högst tre månader. 

2.6 Ansvarstid 

Försäkringen gäller endast för sådan hyresförlust som 
uppkommer under ansvarstiden. 

Ansvarstiden räknas från den tidpunkt då skada enligt 
2.3 Försäkrat intresse inträffat och är 24 månader om 
inte annat anges i försäkringsbrevet. 

3. Extrakostnadsförsäkring  

Extrakostnadsförsäkring ingår enligt nedan endast om 
detta särskilt anges i försäkringsbrevet. 

Med tillämpning av egendomsförsäkringen i övrigt 
gäller följande: 

3.1 Försäkrat intresse 

Försäkringen avser extrakostnader som är en följd av 
ersättningsbar egendomsskada. Med extra kostnader 
avses ofrånkomliga kostnader för rimliga åtgärder i 
syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten i 
den omfattning den skulle ha haft om skada inte 
inträffat. 

3.2 Undantag 

Försäkringen gäller inte för 

 normal kostnad för att återställa skadad egendom 
eller kostnad som består i värdeminskning 

 kostnad som uppkommit på grund av att skadad 
egendom inte omedelbart återställts såvida inte 
dröjsmålet beror på hinder som försäkringstagaren 
inte kunnat påverka 

 förlust av inkomst eller goodwill 

 vite eller leveransstörningar 

3.3 Försäkringsbelopp 

Försäkringsbeloppet är det i försäkringsbrevet angivna 
beloppet till vilka extrakostnader är försäkrade. 

3.4 Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för extrakostnader till följd av 
ersättningsbar egendomsskada. 

Försäkringen gäller också för skada till följd av särskilt 
villkor om detta anges under Extrakostnadsförsäkring i 
försäkringsbrevet. 

3.5 Ansvarstid 

Försäkringen gäller, om inte annat anges i försäkrings-
brevet, med obegränsad ansvarstid med det försäk-
ringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.  

3.6 Skadevärderingsregler 

Skada värderas till verifierade extrakostnader enligt 
3.1 Försäkrat intresse. 

3.7 Självrisk 

Vid varje skadetillfälle gäller den självrisk som anges i 
försäkringsbrevet. 

3.8 Skadeersättningsregler 

Försäkringen ska inte bereda den försäkrade någon 
vinst utan endast ersättning för uppkomna 
extrakostnader.  

Bolaget ersätter löpande under ansvarstiden skada 
värderad enligt A. Egendomsförsäkring punkt 10 
Skadevärderingsregler, med avdrag för självrisk enligt 
punkt 3.7 Självrisk. 

4. Koncernavbrott – avbrottsskada på annat 
försäkringsställe 

Om försäkringen gäller som koncerngemensam 
avbrottsförsäkring beräknas ersättning genom att 
fastställa summan av försäkringsmässigt täckningsbi-
drag, extrakostnader samt eventuell hyresförlust som 
den försäkrade lidit i enlighet med angivna 
försäkringsbelopp enligt försäkringsbrevet.  
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C. TRANSPORTFÖRSÄKRINGAR FÖR 
TILLFÄLLIGA TRANSPORTER 

1. Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för skador på försäkrad egendom 
som är under transport av tillfällig art för transport till 
eller från försäkringsställe, med registreringspliktiga 
motorfordon som den försäkrade äger, hyr eller leasar 
samt under lastning och lossning och tillfälligt uppehåll 
i samband med sådan transport inom angivet geogra-
fiskt område. 

Försäkringen gäller även för rimliga kostnader i sam-
band med 

 flytt av den försäkrade egendomen till ett annat 
fordon till följd av att det ursprungliga fordonet 
fattat eld, kolliderat eller vält, samt för leverans till 
avsedd destination eller transport tillbaka till den 
ursprungliga destinationen 

 omlastning av den försäkrade egendomen i hän-
delse av denna fallit av det transporterande fordo-
net 

 röjning av skräp av den försäkrade egendomen för-
utsatt att kostnaden inte kan erhållas av annan 
försäkring.  

Försäkringen gäller såvida inte annan försäkring finns. 

2. Undantag 

Försäkringen gäller inte för 

 skada vid yrkesmässig transportverksamhet 

 stöld eller svinn 

Försäkringen gäller dock för stöld av annan egendom 
än pengar och värdehandlingar 

 konstverk, föremål helt eller delvis av äkta metall 
eller äkta pärlor om stölden sker vid kortare uppe-
håll till exempel lunchraster eller lossning/lastning 
och om rimliga skyddsåtgärder vidtagits  

 skada vid transport eller lastning och lossning inom 
försäkringsstället, såvida detta inte är ett led i och 
står i direkt samband med transport till och från 
försäkringsstället. 

Skada som förorsakats av eller består i 

 att egendomen före transportens början inte 
emballerats, packats, inoljats eller i övrigt iordning-
ställts för transporten på ett ändamålsenligt sätt 

 skada genom temperaturpåverkan 

 att egendomen inte varit tillfredsställande täckt 
och utsatts för nederbörd 

 att fordonet varit olämpligt för aktuell transport, 
bristfälligt eller överbelagt. 

3. Högsta ersättning 

Högsta ersättning vid varje skadetillfälle är SEK 50 000. 

4. Särskilda villkor 

Den försäkrade ska vidta alla tänkbara åtgärder för att 
underhålla de fordon, med vilka transporterna sker, 
i körbart skick. 

5. Självrisk 

Självrisken framgår av försäkringsbrevet. 
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D. MASKINFÖRSÄKRING 

Maskinförsäkring ingår enligt nedan om detta särskilt 
anges i försäkringsbrevet. 

1. Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd inifrån 
kommande skada på i försäkringsbrevet angivna 

 maskiner 

 fastighetsmaskin och installation 

 ritningar, arkivalier och datamedia.  

2. Högsta ersättning 

Försäkringsbeloppet är det i försäkringsbrevet angivna 
beloppet till vilket angivna maskiner är försäkrat.  

Sammanlagd ersättningsskyldighet, inklusive 
ersättning enligt B. Avbrottsförsäkring, till följd av 
egendomsskador enligt denna punkt i samband med 
demontering, montering, transport eller förflyttning, 
är vid varje skadetillfälle begränsad till högst  
SEK 5 000 000. Denna begränsning gäller dock inte vid 
egendomsskada i samband med egendomens under-
håll på platsen. 

3. Skadeersättningsregler 

Vid skada kommer ersättning att beräknas utifrån 
kostnaden att 

 ersätta likvärdig egendom i ett skick som motsva-
rar men inte är bättre eller mer omfattande än om 
den varit ny eller  

 reparera skadan och återställande av den skadade 
delen av egendomen till ett skick som är i huvud-
sak detsamma men inte bättre eller mer om- 
fattande än om den varit ny.  

4. Avbrott 

Grunden för ersättning när det gäller förlust till följd 
av avbrott i verksamheten ska gälla i enlighet med 
skadeersättningsregler enligt B. Avbrottsförsäkring.  

5. Undantag 

Försäkringen gäller inte för skada genom 

 sprängningsarbete 

 smälta 

 ras, skred, förskjutning eller sättning i mark eller 
grundkonstruktion 

 vatten som vid regn, snösmältning eller högvatten 
trängt ut ur avloppsledning, svämmat över eller på 
annat sätt kommit in i byggnad 

 hav, sjö eller vattendrag som svämmat över 

 fukt, röta, mögel eller svamp 

 frysning om inte skäliga åtgärder vidtagits för att 
förhindra sådan skada. 

Försäkringen gäller inte för skada på 

 förbrukningsmaterial, till exempel bränsle, drivme-
del och smörjmedel, dukar, däck och slangar, filtar, 
filter, linor, packningar, remmar och kedjor, stenar, 
larvband, transportband, transportplåtar, viror och 
valsbeklädnad 

 utbytbara verktyg, till exempel formar, knivar, 
krossverktyg, press- och stansverktyg och slagor 

 murverk, inmurning eller infodring. 

Dessa undantag tillämpas dock inte om den försäkrade 
kan visa att skadan har uppkommit genom plötslig och 
oförutsedd yttre orsak, att skadan skulle ha uppkom-
mit även om egendomen ej varit i drift och att skadan 
inte undantas enligt punkt 5. 

Försäkringen gäller inte för skada som består i 

 gradvis förändring, långtidspåverkan, fortgående 
sprickbildning, förslitning, utmattning, förbrukning, 
svinn, diffusion, erosion, kavation, korrosion, 
beläggning eller avsättning. Undantaget för korros-
ion tillämpas inte om korrosionen inträffat under 
extraordinärt kort tid och den försäkrade på grund 
därav inte rimligen kunnat hindra dess uppkomst 

 sönderfrysning av förbränningsmotor eller till den-
samma hörande kylsystem 

 förlust av egendom som glömts, förlagts eller 
tappats bort 

 förlust av information på datamedia 

 förlust genom stöld, bedrägeri, förskingring eller 
liknande förmögenhetsbrott. 

Försäkringen gäller inte för skada av sådan art att den 
inte påverkar egendomens användbarhet, eller som 
kan avhjälpas genom normal service eller justering. 

Försäkringen gäller inte heller för normala åtgärds-
kostnader till följd av 

 försummat underhåll 

 felaktigt material 

 felaktigt eller bristfälligt utfört arbete 

 felaktig konstruktion. 

Med normala åtgärdskostnader avses sådana kost-
nader som skulle ha uppkommit om försummelsen, 
bristfälligheten eller felaktigheten hade åtgärdats 
omedelbart före skadans uppkomst. 

6. Självrisk 

Självrisken är, om inte annat framgår av 
försäkringsbrevet, gemensam med 
egendomsförsäkringen. 
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E. KRISFÖRSÄKRING 

1. Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes 
arbetstagare i den försäkrade verksamheten (de 
försäkrade).  

2. När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller vid händelse enligt punkt 6 som 
inträffar under den tid försäkringen är i kraft (försäk-
ringstiden).  

3. Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för händelse som inträffar inom 
Norden.  

4. Försäkrad behandling 

Försäkringen omfattar maximalt 10 behandlingar per 
skada och försäkrad.  

Behandlingen ska utföras i Sverige av legitimerad 
psykolog och påbörjas inom en tolvmånadersperiod 
från skadetillfället. Samtliga kostnader ska på förhand 
godkännas av bolaget.  

5. Högsta ersättning 

Berkleys ersättningsskyldighet är begränsad till  
SEK 250 000 per försäkrad och sammanlagt SEK 500 
000 per skadetillfälle.  

6. Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad person 
som drabbas av akut psykisk kris orsakad av rån, hot 
eller överfall allvarligt olycksfall annan traumatisk 
händelse som brand, explosion eller naturkatastrof 
som inträffar i samband med tjänsten.  

7. Ersättningsregler 

Bolaget ersätter verifierade kostnader för kristerapi 
enligt punkt 5.  

8. Självrisk 

Försäkringen gäller utan självrisk.  

9. Åtgärder vid skada 

Vid skada ska den försäkrade vidta de åtgärder som 
framgår av Allmänna avtalsbestämmelser.  

10. Skaderegleringsbestämmelser och preskription 

Vid skada ska den försäkrade följa de bestämmelser 
som framgår av Allmänna avtalsbestämmelser.  

11. Tidpunkt för betalning av ersättning 

Ersättning betalas enligt de regler som framgår av 
Allmänna avtalsbestämmelser. 
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F. SKADLIG PROGRAMMERING 

1. Vad försäkringen ersätter 

 Försäkringen ersätter 

 kostnader för återställande av elektronisk data 

 skada till följd av avbrott eller störning i den 
försäkrades verksamhet som bedrivits på den 
försäkrades försäkringsställe 

som inträffat till följd av nedsättning av den försäkra-
des verksamhet under den tid som datasystem helt 
eller delvis inte kunnat tas i bruk orsakat av skadlig 
programmering av en insider eller outsider under 
försäkringsperioden. Med skadlig programmering 
avses avsiktlig implementering av skadlig programkod. 

Skada till följd av avbrott eller störning i den försäkra-
des verksamhet på försäkringsstället ska beräknas i 
enlighet med skadeersättningsregler under B. 
Avbrottsförsäkring, från vilken ersättningen ska mins-
kas med följande 

 det belopp som den försäkrade minskat skadan 
genom att återuppta eller fortsätta verksamheten, 
i sin helhet eller delvis, genom att använda tillgäng-
liga elektroniska data eller system, inklusive 
elektronisk data och system som påverkats av ska-
dan 

 det belopp som avser omsättning eller bruttointäkt 
som sannolikt hade genererats som en följd av en 
ökning av försäljningsvolymen på grund av gynn-
samma affärsförhållanden som orsakats av effek-
terna av den täckta skadan på kunders eller andras 
affärer. 

2. Särskilda villkor 

2.1 Arkiv och dokumentation 

Alla arkiv och dokumentation som hänför sig till denna 
försäkring inklusive men inte begränsat till finansiella 
poster, redovisningsregler, räkningar, fakturor, andra 
värdehandlingar, panträtter, avtal, kontrakt, status-
rapporter, budget- och marknadsplaner ska vara 
öppna för granskning av en auktoriserad representant 
från försäkringsbolaget inom rimlig tid.  

2.2 Systemsäkerhet 

Om ett datasystem skyddas av ett säkerhetsprogram, 
ska den försäkrade på egen bekostnad underhålla och 
uppgradera sådan mjukvara som krävs för att hålla en 
tekniskt rimlig säkerhetsnivå.  

Försäkringsbolaget ska inte hållas ansvarig för någon 
förlust eller skada orsakad av skadlig programmering 
om den försäkrade 

 var medveten om någon defekt eller brist i 
säkerhetsprogrammet och underlåtit att korrigera 
det 

 underlåtit att underhålla säkerhetsprogrammet i 
fullständigt skick 

 var medveten om någon teknisk uppgradering som 
hade kunnat förhindra den skadliga programme-
ringen och underlåtit att implementera denna 

före den skadliga programmeringen ägt rum 

2.3 Återupptagande av verksamheten 

Om den försäkrade väljer att inte återuppta eller fort-
sätta verksamheten 

 kommer varje skadeutbetalning för avbrott att 
baseras på hur lång tid det skulle ha tagit att åter-
uppta eller fortsätta verksamheten med due 
diligence och rapportering 

 kommer försäkringsbolaget inte att göra några ut-
betalningar för extrakostnader under vad om sägs i 
kapitlet B. Avbrottsförsäkring.  

2.4 Professionella revisorer 

Eventuella uppgifter eller detaljer som ingår i den för-
säkrades räkenskaper eller andra affärsmässiga doku-
ment som kan krävas av försäkringsbolaget under 
Särskilda Villkor i syfte att undersöka eller verifiera en 
skada enligt nedan, får produceras av professionella 
revisorer om det vid tidpunkten som de regelmässigt 
agerar i egenskap som sådana för den försäkrade, och 
deras rapport ska vara tillräcklig bevisning för de 
uppgifter och detaljer som rapporten avser.  

2.5 Restvärde 

Försäkringsbolaget kommer att reducera ersättningen 
för skada med eventuellt restvärde för den egendom 
som köpts för tillfällig användning under perioden för 
återställande av datatjänster, när verksamheten 
återupptas.  

2.6 Alternativ försäljning 

Om varor kan säljas eller hanteras på annat ställe än 
ordinarie försäkringsställe under perioden för återstäl-
lande av datatjänster av antingen den försäkrade eller 
av andra på uppdrag av den försäkrade, ska de eventu-
ella intäkterna från sådan försäljning eller tjänst in-
räknas 

 omsättningen, om det är grunden för beräkning av 
avbrottsersättning 
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 försäkringsmässiga täckningsbidraget, om detta är 
grunden för beräkning av avbrottsersättning 

 utgifter för forskning och utveckling, om det är 
grunden för beräkning av avbrottsersättning 

under perioden för återställande av datatjänster. 

3. Undantag 

I tillägg till övriga undantag ersätter försäkringen inte 

 bedrägliga, ohederliga eller brottsliga handlingar 
eller försummelser som begåtts ensamt eller i 
samverkan med andra av den försäkrade eller av 
tjänsteman, förvaltare, ledamot, chef eller någon 
annan person eller personer som utför handlingar 
som omfattas av ordinarie arbetsuppgifter hos en 
tjänsteman av någon med rätt att verka för den 
försäkrade, eller någon som den försäkrade har 
anförtrott försäkrad egendom för något ändamål. 

 skadlig programmering som 

a) inte är specifikt riktad mot ett system 
b) är designat eller avsett att påverka mer än ett 

datasystem eller nätverk 
c) faktiskt påverkar mer än ett datasystem eller 

nätverk. 
 utpressning eller liknande hot. 

4. Försäkringsbelopp 

Högsta ersättning begränsas enligt följande: 

 Insiderattack: SEK 500 000 per skada. 

 Outsiderattack: SEK 50 000 per skada och 
SEK 250 000 000 totalt under försäkringsperioden. 

5. Självrisk 

Självrisken är SEK 10,000 per skada om inte annat 
framgår av försäkringsbrevet. 
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G. ANSVARSFÖRSÄKRING 

Ansvarsförsäkring ingår enligt nedan om detta särskilt 
anges i försäkringsbrevet. 

1. Allmänt ansvar 

Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk mot den 
försäkrade och dennes arbetstagare för skada orsakad 
i tjänsten. Med försäkrad avses försäkringstagaren och 
den som är medförsäkrad i försäkringsbrevet. Försäk-
ringen ersätter skadestånd som den försäkrade är 
ansvarig för och som avser 

 personskada 

 sakskada 

vilken är orsakad genom skadehändelse som har sam-
band med den försäkrades verksamhet. 

Denna del gäller endast om personskada eller sak-
skada inträffar 

 under försäkringsperioden  

och  

 inom det angivna geografiska området. 

Denna del gäller inte för skada till följd av den 
försäkrades produkt. 

2. Produktansvar 

Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk mot den 
försäkrade. Med försäkrad avses försäkringstagaren 
och den som är medförsäkrad i försäkringsbrevet. 
Försäkringen ersätter skadestånd som den försäkrade 
är ansvarig för och som avser 

 personskada 

 sakskada 

orsakad genom skadehändelse i samband med den 
försäkrades verksamhet. 

Denna del gäller endast om sakskada eller person-
skada orsakats av den försäkrades produkt och 
inträffar 

 under försäkringsperioden  
och 

 inom det angivna geografiska området. 

3. Personuppgiftsbehandling 

Försäkringen omfattar den försäkrades skadestånds-
skyldighet för ekonomisk och ideell skada som den 
försäkrade i egenskap av personuppgiftsansvarig kan 
åläggas enligt §48 Personuppgiftslagen (1998:204). 
Ersättningen inklusive kostnader är härvid begränsad 
till SEK 1 500 000 vid varje skada och totalt för alla 
sådana skador under försäkringsperioden. Ersättning 
för annan ideell skada, såsom skada på grund av  

intrång i privatlivets helgd, lämnas inte genom denna 
försäkring.  

4. Miljöskada 

Försäkringen gäller för skada genom 

 förorening av eller annan inverkan på vattendrag, 
sjö eller annat vattenområde, grundvatten, luft 
samt mark, byggnad, anläggning eller anordning 

 ändring av grundvattennivån 

 buller, skakning, värme, lukt eller ljus 

 fukt eller kondens 

 översvämning i samband med nederbörd 

 annan liknande störning 

endast om skadan beror på 

 att fel tillfälligt begåtts 

 att fel plötsligt och oförutsett uppkommit på bygg-
nad, anläggning eller anordning. 

 att skadan inträffat utanför Amerikas Förenta 
Stater och Kanada, dessas territorier och 
besittningar samt andra områden som lyder under 
dessas jurisdiktion. 

5. Omhändertagen egendom 

Försäkringen gäller för skada på omhändertagen egen-
dom till ett belopp om SEK 5 000 000 för varje skada 
och totalt för alla skador under försäkringsperioden. 

Under förutsättning att försäkringstagaren kan hållas 
ansvarig, gäller försäkringen även för skada på fastig-
het eller del därav, som försäkringstagaren hyr eller på 
annat sätt nyttjar om försäkringstagaren inte är skyldig 
att teckna egendomsförsäkring för fastigheten.  

Med omhändertagen egendom avses egendom som 
den försäkrade eller, för hans räkning, annan person 
åtagit sig att installera, montera, demontera, bear-
beta, reparera, kontrollera, besiktiga, lyfta, trans- 
portera eller tillse.  

6. Krav mellan försäkrade 

Försäkringen gäller för sak- eller personskada samt 
därmed sammanhängande förmögenhetsskada som 
försäkrat bolag förorsakat ett annat företag försäkrat i 
detta avtal. Dock ska försäkringsbeloppet enligt 
försäkringsbrevet eller särskilda begränsande belopp 
enligt detta villkor, inte överskridas. Försäkringen 
gäller dock inte för krav från bolag som hör till samma 
grupp av juridiska personer som försäkringstagaren 
om bolaget, från vilket kravet kommer, inte utgör 
försäkrat bolag. 
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7. Åtagande 

Vid skadeståndskrav, som omfattas av försäkringen 
och som överstiger självrisken, åtar sig försäkrings-
bolaget för den försäkrades räkning att 

 utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 

 förhandla med den som kräver skadestånd 

 föra den försäkrades talan vid rättegång eller skilje-
mannaförfarande och därvid betala rättegångs-
kostnader eller skiljemannakostnader som den 
försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som 
denne inte kan få av motpart eller av annan 

 ersätta det skadestånd som överstiger gällande 
självrisk och som den försäkrade är skyldig att be-
tala enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler 
eller enligt försäkrade avtal. 

8. Försäkringsbelopp 

De försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet 
utgör högsta ersättning som försäkringsbolaget beta-
lar avseende krav som framställts inom försäkrings- 
perioden.  

Oavsett antal skador eller skadehändelser, begränsas 
bolagets ansvar till angivet försäkringsbelopp i försäk-
ringsbrevet. Varje skada som bolaget betalar kommer 
att minska summan av det aggregerade 
försäkringsbeloppet för eventuella andra utbetal-
ningar. Det återstående beloppet är det högsta som 
kommer att vara tillgängligt för eventuellt nya utbetal-
ningar.  

8.1 Kostnader utöver försäkringsbelopp 

Kostnader, avgifter och utgifter för utredning, försvar 
eller förhandlingar i samband med skadereglering som 
inte kan utfås av motpart omfattas av försäkringen om 
de har godkänts skriftligen i förväg av försäkringsbola-
get i sin helhet även om försäkringsbeloppet därmed 
överskrids. 

Om försäkringsbeloppet är lägre än utdömt eller på 
annat sätt fastställt skadeståndsbelopp, täcker denna 
försäkring endast en proportionell andel av kostnader, 
avgifter, utgifter och ränteutgifter motsvarande det 
försäkringsbelopp som det åligger försäkringsbolaget 
att betala. 

8.2 Serieskada 

Försäkringsbolagets ersättningsskyldighet är begrän-
sad till ett (1) försäkringsbelopp 

 för skador som orsakats av samma fel, defekt eller 
säkerhetsbrist hos en eller flera produkter, oavsett 
om skadorna inträffar under ett eller flera försäk-
ringsår 

 för skador som uppkommit av samma orsak och 
som inträffat vid samma tillfälle. 

Om vid serieskada första skadan i serien inträffar 
under den försäkringstid som anges i försäkrings- 
brevet omfattas alla efterföljande skador i serien av 
försäkringen även om skadorna i serien inträffar efter 
det att försäkringsperioden utgått. Samtliga skador i 
serien anses inträffade under den försäkringsperiod då 
den första skadan inträffade. 

Som serieskada betraktas flera skador som orsakats av 
identiskt samma defekt hos en eller flera produkter. 

Ersättningen för serieskada är alltid begränsad till det 
försäkringsbelopp som gällde vid inträffandet av den 
första skadan i serien. 

9. Självrisk 

Självrisken som anges i försäkringsbrevet ska vid varje 
skada minskas med sammanlagda utlägg för 
utredning, förhandling, rättegång, skiljemanna- 
förfarande och räddningsåtgärd samt skadestånd. 

Endast en självrisk tillämpas vid flera skador som orsa-
kats av identiskt samma defekt hos en eller flera 
levererade produkter eller för skador som uppkommit 
av samma orsak och vid samma tillfälle. 

10. Utredningskostnader 

Ersättning avseende utredningskostnader gäller utöver 
angivna försäkringsbelopp i försäkringsbrevet.  

11. Tillkommande bolag 

Tillkommande dotterbolag med säte utanför 
USA/Kanada omfattas automatiskt av försäkringen 
från förvärvs- eller bildandedatum. Dotterbolag i 
USA/Kanada omfattas automatiskt av försäkringen i 60 
dagar från och med den dag bolaget förvärvades eller 
bildades. Fortsatt försäkringsskydd förutsätter att 
särskild skriftlig överenskommelse träffas med försäk-
ringsbolaget. För de dotterbolag som avyttras under 
försäkringstiden upphör försäkringsskyddet vid 
tidpunkten för avyttringen. Med dotterbolag avses 
sådant bolag i vilket försäkringstagaren äger så många 
aktier att han kontrollerar mer än 50% av rösterna.  

Försäkringen omfattar även försäkringstagarens an-
svar i joint venture samt sådant bolag som ej utgör 
dotterbolag, men i vilket försäkringstagaren har 
managementansvar med vilket avses ledningsfunktion. 

12. Vad försäkringen inte gäller för 

Följande undantag gäller för samtliga moment under 
avsnittet G. Ansvarsförsäkring. 



 

 32 

12.1 Försäkrat bolags egendom 

Försäkringen gäller inte för skada på den försäkrades 
egendom, dock ersätts skador som de försäkrade 
bolagen förorsakar varandra. 

12.2 Ej ersättningsbar skada 

Försäkringen gäller inte sådan förmögenhetsskada 
som inte är en följd av en enligt detta villkor 
ersättningsbar sak- eller personskada. 

12.3 Produktsäkerhet 

Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av fel 
eller brist i levererad produkt, felaktig eller bristfällig 
information om produkten eller felaktig åtgärd beträf-
fande produkten, om företagsledningen 

 kände till felet eller bristen vid leveransen eller när 
produkten åtgärdats därefter. 

 skulle ha upptäckt felet eller bristen om under-
sökningar, provningar eller analyser utförts enligt 
de normer och principer som allmänt tillämpas 
inom branschen. 

 medvetet åsidosatt lag eller myndighets föreskrift 
rörande produktsäkerhet. 

12.4 Skada på omhändertagen egendom 

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som 
den försäkrade eller annan för dennes räkning hyr, 
leasar, lånar eller nyttjar. 

Försäkringen gäller inte heller för skada på omhänder-
tagen egendom som den försäkrade eller annan för 
hans räkning på grund av särskilt åtagande därom 
transporterar, lyfter eller förvarar. 

Försäkringen gäller inte heller för skada på omhänder-
tagen egendom sedan den avlämnats eller åter 
lämnats. 

12.5 Skada på levererad egendom 

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som 
den försäkrade eller annan för hans räkning 

 uppfört, sålt eller eljest levererat 

 enligt avtal om uppförande, försäljning eller leve-
rans monterat eller på annat sätt åtgärdat. 

Försäkringen ersätter inte heller kostnad för hantering 
eller åtgärd som nedlagts på den levererade egendo-
men. 

Undantaget avser inte skada på tidigare levererad 
egendom om skada inträffar till följd av att den försäk-
rade 

 fullgör avtal som inte har samband med det 
ursprungliga leveransavtalet 

 utför underhålls- eller servicearbete efter garanti-
tidens utgång. 

12.6 Utebliven effekt 

Försäkringen gäller inte för skada genom att levererad 
produkt inte förhindrat, avbrutit eller påverkat sådant 
beräkneligt händelseförlopp eller sådan beräknelig 
utveckling eller sjukdom som pågår eller skulle ha 
uppkommit om produkten inte använts. 

12.7 Utfästelse och garanti 

Försäkringen gäller inte för skada som beror på 
funktionsbrist, för låg verkningsgrad eller bristande 
prestationsförmåga hos den levererade produkten i 
den mån skadeståndsansvaret endast kan grundas på 
uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti. 

12.8 Ingrepps- och utbyteskostnader 

Om egendom skadas, och skadan inte ersätts av denna 
försäkring, ersätts inte heller kostnader för åtgärder 
föranledda av att egendomen måste undersökas, 
repareras, bytas ut eller borttas och att ingrepp därvid 
måste ske i oskadad egendom. 

Dock ersätts hälften av kostnaderna för ingrepp i oska-
dad egendom som är gemensamt för att undersöka, 
reparera, byta ut eller bortta såväl undantagen som 
ersättningsbar egendom. 

Vad som anges i första och andra stycke beträffande 
ersättning för ingrepp gäller även för demontering, 
flyttning eller annan åtkomståtgärd. 

12.9 Trafik med motordrivet fordon 

Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade, 
eller någon för vilken han svarar, är ansvarig för i 
egenskap av ägare, brukare eller förare av 

 motordrivet fordon till den del skada skulle kunna 
betalas av en trafikförsäkring med sedvanliga 
försäkringsbelopp och villkor som  

 tillhandahålls i det land där skadan inträffat eller i 
det land där fordonet är registrerat 

 motordrivet fordon när det används inom tävlings-
område. 

För skada som inträffar till följd av trafik med 
motordrivet fordon som försäkrad tillfälligt hyrt läm-
nas ersättning för den del av skadan som överstiger 
försäkringsbeloppet för lokalt tecknad försäkring, dock 
lägst från SEK 1 000 000. För skada inträffad i 
Nordamerika gäller dock att försäkringen ersätter 
skada överstigande USD 2,000,000. Ersättningen är 
begränsad till SEK 5 000 000. 
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12.10 Luftfartyg, skepp och båtar 

Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade, 
eller någon för vilken han svarar, är ansvarig för i 
egenskap av ägare, brukare eller förare av 

 luftfartyg, svävare eller hydrokopter 

 segel- eller maskindrivna skepp och båtar vad 
gäller sakskada till följd av kollision med fasta eller 
flytande föremål 

 kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk 
eller bogserade föremål såvida inte särskilt avtal 
därom har träffats. 

12.11 Flygprodukt 

Försäkringen gäller inte för produktansvar som den 
försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap tillverkare av 
produkt som tillverkats för att installeras i luftfartygs 
kropp, maskineri eller kontroll. 

12.12 Ersättning från annan 

Försäkringen gäller inte i den mån skada omfattas eller 
skulle kunna omfattas av arbetsskadeförsäkring, 
socialförsäkring, annan gällande försäkring, 
ersättningsform eller tjänsteförmån, dock gäller 
försäkringen om regress utövas. 

12.13 Asbest, formaldehyd, PCB, mögel, silica och 
tobak 

Försäkringen gäller inte för person-, sak-, eller ren 
förmögenhetsskada som direkt eller indirekt förorsa-
kats av asbest, formaldehyd, PCB, silica eller tobak.  
I Nordamerika gäller försäkringen inte heller för sak- 
eller personskada som direkt eller indirekt har förorsa-
kats av mögel. 

12.14 Atomskada 

Försäkringen gäller inte för sådan atomskada som den 
försäkrade kan göras ansvarig för enligt Atomansvarig-
hetslagen (1968:45) eller motsvarande utländsk lag. 

12.15 Krig eller upplopp 

Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller 
omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i 
samband med krig, krigsliknande händelse, inbördes-
krig, revolution uppror eller upplopp. 

12.16 Force majeure 

Försäkringen gäller inte för skada som kan uppstå om 
skadeutredning, utbetalning av kontant ersättning 
eller iståndsättande av skadad egendom fördröjs på 
grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, 
revolution, uppror, upplopp eller på grund av myndig-
hets åtgärd, strejk, lockout, blockad eller annan lik-
nande händelse. 

12.17 Myndighets beslut 

Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom 
åsidosättande av lag, myndighets föreskrift, domstols 
dom eller beslut, såvida inte den försäkrade kan visa 
att företagsledningen varken haft eller borde haft 
kännedom om åsidosättandet. 

12.18 Byggherre 

Försäkringen gäller inte för sakskada som den försäk-
rade kan bli ansvarig för i egenskap av byggherre eller 
entreprenör enligt miljöskadelagen eller andra granne-
lagsrättsliga regler eller motsvarande kontrakts- 
rättsliga bestämmelser vid byggnads-, anläggnings- 
och installationsarbeten. 

Med byggherre avses ägare eller brukare av fastighet 
för vars räkning entreprenad utförs. 

12.19 Viten 

Försäkringen gäller inte för viten, böter, marknads-
störningsavgift eller straffskadestånd, så kallade  
punitive damages. 

13. Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom det 
geografiska område som anges i försäkringsbrevet. För 
USA/Kanada krävs att detta särskilt angivits i 
försäkringsbrevet. 

Skada som inträffar utanför det i försäkringsbrevet 
angivna geografiska området omfattas endast av för-
säkringen om skadan har orsakats av en produkt eller 
utfört arbete som förts ut ur det i försäkringsbrevet 
angivna geografiska området i slutförd eller färdig-
ställd form eller som del av andra produkter eller 
utförda arbeten 

 antingen för icke-industriellt, privat bruk  

 eller för sådant industriellt bruk som den försäk-
rade inte äger vetskap om eller borde haft vetskap 
om. 

Annan skada än ovan, som inträffar utanför det i 
försäkringsbrevet angivna geografiska området om- 
fattas endast av försäkringen om sådan skada har 
orsakats av den försäkrade under resa till eller vistelse 
i detta område, och endast i den mån skadan inte är 
en följd av ett arrangemang av eller deltagande i 
mässor, utställningar, demonstrationer av produkter 
eller utförda arbeten, eller den försäkrades hantering 
av maskiner eller mekaniska installationer eller annat 
deltagande i tillverkningsprocesser. 
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H. RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 

Rättsskyddsförsäkring ingår enligt nedan om detta 
särskilt anges i försäkringsbrevet. 

1. Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven 
verksamhet och gäller för försäkringstagaren och den-
nes arbetstagare. 

Försäkringen gäller också för den försäkrade såsom 
ägare eller brukare av fastighet, där verksamheten 
bedrivs och som till övervägande delen används här-
för. 

2. När försäkringen gäller 

Rättsskydd lämnas om försäkringen är i kraft när tvis-
ten uppkommer och om den då gällt under en 
sammanhängande tid av minst två år. Om försäkringen 
inte varit gällande två år, men motsvarande försäkring 
funnits i annat bolag, får den tid försäkringen varit 
gällande i annat bolag tillgodoräknas. 

Om försäkringen gäller men varit i kraft kortare tid än 
två år när tvisten uppkommer, lämnas rättsskydd om 
de händelser eller omständigheter som ligger till grund 
för anspråket inträffat sedan försäkringen trädde i 
kraft. 

Om försäkringen inte längre är gällande när tvisten 
uppkommer, lämnas rättsskydd genom denna försäk-
ring om den varit i kraft när de händelser eller omstän-
digheter som ligger till grund för anspråket inträffade 
och det därefter inte gått längre tid än tio år. 

3. Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller i tvist 

 med motpart som har hemvist inom Norden eller 
Europeiska Unionen, EU, och EES. 

 som avser fastighet belägen inom Norden 

Vid skattemål gäller försäkringen endast i Sverige. 

4. Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga om-
buds- och rättegångskostnader enligt 4.1 – 4.4 som 
den försäkrade inte kan få betalda av staten eller av 
motpart. 

4.1 Tvist utan rättegång 

Försäkringen gäller för den försäkrades egna ombuds-
kostnader i tvist som kan prövas av tingsrätt, 
fastighetsdomstol, bostadsdomstol, statens va-nämnd 
eller vattendomstol i Sverige eller motsvarande 
domstolar inom EU/EES. 

Är tvisten sådan att den först ska prövas av annan 
instans (till exempel arrende- eller hyresnämnd) 
betalas endast kostnader som uppkommer efter sådan 
prövning. 

4.2 Tvist med rättegång 

Försäkringen gäller för den försäkrades egna 
rättegångskostnader och sådana motpartskostnader 
som den försäkrade efter domstols prövning förpliktas 
utge i tvist enligt 4.1 första stycket eller som efter 
sådan prövning kan prövas av överinstanser till där 
angivna domstolar. 

Försäkringen gäller också i resningsmål, dock endast 
om resning beviljas. 

Träffas förlikning under rättegång gäller försäkringen 
för kostnader som den försäkrade åtagit sig att betala 
motpart under förutsättning att det är uppenbart att 
den försäkrade skulle ålagts att betala 
rättegångskostnader med högre belopp om tvisten 
prövats av domstol. 

4.3 Tvist vid skiljemannaförfarande 

Försäkringen gäller för kostnader vid skiljemanna-
förfarande om tvisten utan sådant förfarande skulle ha 
prövats av 4.1 första styckets domstolar. Ersättning 
lämnas för såväl den försäkrades egna kostnader som 
sådana kostnader som den försäkrade förpliktas utge 
efter skiljemännens prövning, dock ej för ersättning till 
skiljemännen. 

4.4 Tvist vid skattemål 

Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga 
ombudskostnader i länsrätt, kammarrätt och 
regeringsrätt vid tvist i skattemål angående taxering av 
den försäkrade verksamheten. 

5. Vad försäkringen inte gäller för 

Med tillämpning av de övriga undantagen 5.1  
Vissa tvister gäller försäkringen inte för ombuds resor 
inom EU/EES. 

5.1 Vissa tvister 

Försäkringen gäller inte för tvist 

 som vid rättslig prövning ska handläggas enligt  
1 kap. 3 d § första stycket Rättegångsbalken (så 
kallade ”Småmål”).  

 som rör sådan av den försäkrade bedriven eller 
planerad verksamhet eller del därav som enligt 
miljöskyddslagen kallas miljöfarlig verksamhet, 
oavsett om denna lag åberopas eller ej 

 som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare (arbetstvister) 
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 som avser fordran eller annat anspråk som överlå-
tits på den försäkrade om det inte är uppenbart att 
överlåtelsen skett innan tvisten uppkom 

 som grundar sig på borgensåtagande 

 när den försäkrade begär eller för talan om till-
stånd, godkännande eller liknade om saken prövas 
av fastighetsdomstol eller vattendomstol 

 som avser skadestånd eller annat anspråk på grund 
av gärning som föranlett misstanke om eller åtal 
för brott som kräver uppsåt för straffbarhet 

 som avser ersättningsanspråk mot den försäkrade 
som kan omfattas av trafik- eller ansvarsförsäk-
ringen 

 där den försäkrade är konkursgäldenär eller part i 
ackordsförhandling utan konkurs 

 där den försäkrade inte har befogat intresse av att 
få sin sak prövad 

 som har samband med köp eller försäljning av 
fastighet 

 som avser ersättningsanspråk som uppkommit 
mellan företag inom samma koncern 

 som avser patent eller annan immaterialrätt 

5.2 Eget arbete m.m. 

Försäkringen ersätter inte 

 kostnader som avser någon av de försäkrades eget 
arbete, inkomstbortfall, resor eller uppehälle 

 utredning om innehållet i utomnordisk rätt 

 ombuds resor utom Norden 

 verkställighet av avtal, dom eller beslut 

 bokföringskostnader 

 avgifter, skattetillägg eller viten. 

5.3 Vissa merkostnader 

Försäkringen ersätter inte merkostnader på grund av 
att den försäkrade 

 anlitar fler än ett ombud eller byter ombud 

 gjort sig skyldig till försumlig processföring eller på 
annat sätt förfarit försumligt. 

5.4 Rättshjälp och brottmål 

Försäkringen ersätter inte ombudskostnader i den 
mån dessa skulle betalas av allmänna hjälpmedel om 
de försäkrade ansökt om statlig rättshjälp. 

Försäkringen gäller inte för brottmål. 

5.5 Vissa skattemål 

Försäkringen gäller inte för biträde i mål angående 

 skattebrott 

 skönstaxering 

 arvs- och gåvoskatt 

 huruvida skatt eller avgift har inbetalts till  
myndighet 

 eftertaxering som beror på att den försäkrade 
fullgjort sin uppgiftsplikt på ett oriktigt sätt 

 fastighetstaxering 

 köp eller försäljning av aktier eller liknande andels-
bevis. 

6. Åtgärder vid skada 

6.1 Vid tvist  

Vid tvist ska den försäkrade följa de bestämmelser 
som framgår av punkt 12 i Allmänna bestämmelser. 

6.2 Val av ombud 

Den försäkrade måste anlita ombud. Om den försäk-
rade inte anlitar ombud eller om han anlitar annat 
ombud än vad som sägs nedan gäller inte försäk-
ringen. 

Det ombud ska väljas som är lämpligt med hänsyn till 
ärendets natur och den ort där företaget bedriver sin 
verksamhet. Ombudet ska vara 

 ledamot av Sveriges Advokatsamfund (advokat) 
eller jurist anställd hos sådan ledamot eller på all-
män advokatbyrå eller 

 annan person som efter prövning av 
Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd visats 
lämplig. 

Bolaget har rätt att hos Sveriges Advokatsamfund 
påkalla skiljedom eller att hos Försäkringsbolagens 
rättsskyddsnämnd pröva skäligheten av arvode och 
kostnader för ombud. 

Ombudet ska förbinda sig att godta sådan prövning. 

Vid tvist utomlands har bolaget rätt att bestämma 
vilket ombud som ska anlitas. 

6.3 Bedrägliga uppgifter 

Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller 
döljer något av betydelse för tvistens bedömning, kan 
ersättningen begränsas eller helt bortfalla. 

7. Självrisk 

Vid varje skada dras från ersättningsbeloppet ett 
belopp som utgör den försäkrades självrisk. Självrisken 
är SEK 10 000 dock minst 20 % av skadebeloppet. 

Endast en självrisk tillämpas vid flera tvistemål om 
yrkandena stöder sig på väsentligen samma grund om 
flera skattemål hänför sig till samma beskattningsår. 
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8. Skadeersättningsregler 

8.1 Beräkning av ersättning 

Bolaget ersätter 

 kostnaderna enligt 4 Vad försäkringen gäller för, 
med avdrag för självrisk enligt 7. 

8.2 Högsta ersättning 

Vid tvist är, om inte annat anges i försäkringsbrevet, 
bolagets ersättningsskyldighet för ombuds- och rätte-
gångskostnader begränsad till högst SEK 250 000 per 
skada och totalt SEK 500 000 för perioden. 

En (1) tvist anses föreligga om 

 två eller flera av de försäkrade står på samma sida i 
en tvist 

 de försäkrade har flera tvister som avser samma 
skada eller där yrkandena stöder sig på väsentligen 
samma grund 

 flera skattemål hänför sig till samma beskatt-
ningsår. 

Kan den försäkrade i en och samma tvist erhålla 
ersättning från flera försäkringar begränsas ersätt-
ningen så att den tillsammans med övriga försäkringar 
uppgår till högst SEK 250 000. 

8.3 Tidpunkt för betalning av ersättning 

Ersättningen för ombudsarvode regleras direkt med 
ombudet när ärendet slutredovisats. Ersättning à 
conto förutsätter särskild prövning. Bolaget åtar sig 
endast utbetalning en gång i halvåret. 
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I. FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING 

Förmögenhetsbrottsförsäkring ingår enligt nedan om 
detta särskilt anges i försäkringsbrevet. 

1. Vem försäkringen gäller för – försäkrad 
verksamhet 

Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven 
verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den 
försäkrade). 

2. När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för skada genom brott, som förö-
vats under den tid försäkringen är i kraft och som 
upptäcks inom ett år efter försäkringens upphörande, 
dock senast tre år efter det att brott förövats. 

3. Var försäkringen gäller 

3.1 Inom Norden 

Försäkringen gäller för skada inom Norden.  

3.2 Utanför Norden 

Försäkringen gäller även för skada som inträffar 
utanför Norden vilket i så fall framgår av 
försäkringsbrevet. 

4. Försäkringsbelopp 

Försäkringen gäller med det försäkringsbelopp som 
anges i försäkringsbrevet. 

4.1 Högsta ersättning 

Bolagets ersättningsskyldighet är för skada och rätte-
gångskostnader genom samtliga brott, som förövats 
och upptäcks under ett försäkringsår, begränsad till 
det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet. 

Förövas brott under flera år, hänförs detta/dessa vid 
tillämpningen av första stycket i sin helhet till det 
försäkringsår då brott först förövades. 

5. Försäkringens omfattning - åtagande 

5.1 Förmögenhetsbrott 

Bolaget åtar sig , vid skada som omfattas av försäk-
ringen och överstiger avtalad självrisk, att svara för 

 den direkta skada som arbetstagare hos den 
försäkrade i tjänsten förorsakat genom att denne 
bevisligen gjort sig skyldig till i brottsbalken uppta-
get förmögenhetsbrott mot den försäkrade. 

 den skadeståndsskyldighet som kan föreligga för 
försäkrad genom att arbetstagare hos försäkrad i 
tjänsten bevisligen har gjort sig skyldig till i brotts-
balken upptaget förmögenhetsbrott mot annan 
jämte skäliga rättegångskostnader. 

Förmögenhetsbrottet ska medföra personlig ekono-
misk vinning för den eller de som begått brottet, den-
nes familj eller andra närstående personer. 

Om försäkringen gäller utanför Norden enligt 3.2, 
omfattas endast skadehändelse som begåtts genom 
brott utanför Norden enligt lagen på gärningsorten. 

5.2 Databedrägeri 

Bolaget åtar sig att, vid skada som omfattas av försäk-
ringen och överstiger avtalad självrisk, svara för den 
skada som direkt åsamkats försäkrad genom att an-
ställd hos försäkrad eller personer som försäkrad anli-
tar i sin dataverksamhet olovligen bereder sig tillgång 
till upptagning för automatisk databehandling, eller 
olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in 
sådan upptagning och därmed gör sig skyldig till 
dataintrång enligt Datalagen eller till förmögenhets-
brott enligt ovan. 

Databedrägeri ska medföra personlig ekonomisk vin-
ning för den eller de som begått brottet, dennes familj 
eller andra närstående personer. 

6. Självrisk 

Självriskens storlek framgår av försäkringsbrevet. 

7. Vad försäkringen inte gäller för  

7.1 Annan försäkring 

Försäkringen gäller inte för skada som kan ersättas av 
annan försäkring.  

7.2 Utrednings- och revisionskostnader 

Försäkringen gäller inte för utrednings- och revisions-
kostnader för att fastställa skadans orsak och omfatt-
ning även om kostnaden uppkommit i samband med 
rättegång. 

7.3 Ränta 

Försäkringen gäller inte för ränta på uppkommen 
skada. 

7.4 Goodwill och affärshemlighet 

Försäkringen gäller inte för skada genom förlust av 
goodwill och affärshemlighet. 

7.5 Skada efter upptäckt 

Försäkringen gäller inte för skada genom brott som 
förövats av arbetstagare efter det att genom försäk-
ringen ersättningsbart skadefall, orsakat av den-
samme, har upptäckts, såvida inte särskild 
överenskommelse med bolaget har träffats. 
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7.6 Trolöshetsbrott 

Försäkringen gäller inte för skada genom trolöshet 
mot huvudman. 

7.7 Risktagande 

Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer 
under sådana omständigheter, att det för företags- 
ledning borde ha stått klart att skada med stor 
sannolikhet skulle komma att inträffa. 

Försäkringen gäller heller inte för skada som den 
försäkrade framkallat eller främjat uppsåtligen eller 
genom grov vårdslöshet. 

7.8 Datavirus 

Försäkringen gäller inte för skada orsakad av data-
virus. 

7.9 Bestickning 

Försäkringen gäller inte för skada genom bestickning 
eller yppande av affärshemlighet. 

 


