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Försäkringen omfattar: Egendom, Följdskadeskydd, 
Ansvar, Förmögenhetsbrott, Rättsskydd, Kris-
försäkring, Olycksfall, Husbocks- och Sanerings-
försäkring, Cistern- och Oljeskadeförsäkring. 
 
EGENDOMSFÖRSÄKRING 
 
Försäkrad egendom 
Försäkringen omfattar egendom som anges i 
försäkringsbrevet med objekttyp eller på annat sätt 
och gäller med angivna försäkringsbelopp. Även 
verksamhetsinventarier och annan lös egendom som 
ingår i försäkrad verksamhet och fast inredning som 
församlingen bekostat och inte övergått i 
fastighetsägarens ägo omfattas av försäkringen. 
 
Notera vikten av att lämna korrekt uppgift om värdet 
på försäkrad egendom. Är angivet värde för lågt 
föreligger underförsäkring och ersättningen kan 
minskas i motsvarande omfattningen. 
 
Försäkringen omfattar med ett begränsat belopp viss 
egendom även om den inte anges i försäkringsbrevet 
– s.k. fribelopp. Vilken egendom och vilket belopp det 
är fråga om framgår av de fullständiga villkoren. 
 
Viss egendom omfattas inte alls av försäkringen. 
Exempel på detta är motordrivna fordon och 
släpfordon till dessa och inte heller för, ledning 
utanför byggnad eller byggnadsgrund eller grundmur 
som ligger lägre än såväl lägsta källargolv som 
angränsande jord- eller vattenyta. 
 
Skadehändelser 
Egendomsförsäkringen gäller för plötslig och 
oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad 
egendom. 
 
Exempel på undantag och begränsningar 
Beloppsbegränsningar lägre än försäkringsbeloppet 
finns vid vissa skadehändelser och för viss egendom. 
Exempel på skadehändelser för vilka särskilda 
beloppsbegränsningar finns är stöld utan samband 
med inbrott, skadegörelse, rån, skada på förhyrd 
byggnad, kostnad för låsändringar och vid 
ersättningsbar skada under transport. Exempel på 
egendom för vilken 
beloppsbegränsning finns är pengar och 
värdehandlingar och kyrksilver. 
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Notera att denna information endast är en kortfattad 
översikt. För komplett information hänvisas till fullständiga, 
aktuella försäkringsvillkor och definitioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egendomsförsäkringen gäller inte för: 
•  skada genom väderpåverkan på lös egendom 

utomhus. 
•  skada genom förslitning eller åldersförändring. 
•  skada vid yrkesmässig transport eller flyttning. 
•  skada genom röta svamp, mögel korrosion eller 

annan långtidspåverkan som uppstått innan 
försäkringstiden. 

 
Exempel på viktiga säkerhetsföreskrifter 
Åsidosättande av säkerhetsföreskrift medför 
nedsättning av ersättningen. Vid allvarlig 
försummelse kan ersättningen till och med helt falla 
bort. Avdrag görs dock inte om den försäkrade kan 
visa att skadan skulle ha inträffat även om 
föreskriften hade iakttagits. 
 
•  Försäkringstagaren ska omhänderta den 

försäkrade egendomen med normal aktsamhet 
och omsorg. 

•  Försäkringslokalen ska vara låst och skyddad enligt 
de skyddskrav som gäller för avtalet och som fram 
går av försäkringsbrev och/eller villkoren. 

•  Vid stöld utan samband med inbrott är skyddet 
begränsat. Normal aktsamhet och omsorg ska då 
ha iakttagits vid förvaring och tillsyn av 
egendomen. 

•  Säkerhetskopia ska finnas för datamedia såsom 
register- och produktionsdata, system-, standard 
och applikationsprogram. Kopian ska förvaras 
avskilt från övriga exemplar på annan plats än 
försäkringsstället. 

•  Den försäkrade, berörda anställda och anlitade 
entreprenörer ska tillse att föreskrifter för Heta 
Arbeten följs i samband med tillfälliga heta 
arbeten med svetsning, skärning och liknande 
brandfarliga arbeten. 

•  Skäliga åtgärder ska ha vidtagits för att förhindra 
skada genom utströmning av vatten från lednings 
system orsakad av frysning. 

•  Den försäkrade ska tillse att föreskrifter som 
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meddelats i lag eller förordning i syfte att förhindra 
eller begränsa skada iakttas. Dessa föreskrifter 
avser bl.a. brandfarliga och explosiva varor, kemiska 
produkter, miljöskydd, skydd mot olyckor och 
elektrisk starkströmsanläggning. 

•  Sådana anordningar där risk för överhettning 
föreligger, exempelvis bastu och kaffebryggare, 
ska vara försedd med ej urkopplingsbar timer. 

•  Lås, kod, låskombination eller nyckel ska omedelbart 
bytas eller ändras om det finns anledning att 
misstänka att någon obehörigen innehar nyckel 
eller har kännedom om kod eller låskombination. 

 
FÖLJDSKADEFÖRSÄKRING 
 
Försäkringen gäller för merkostnad, hyresförlust eller 
avbrott till följd av ersättningsbar egendomsskada som 
inträffat inom i försäkringsbrevet angivet 
försäkringsställe. 
 
Ersättning lämnas för: 
•  merkostnader - intill högst 10 prisbasbelopp* 

- för ofrånkomliga åtgärder för att upprätthålla den 
försäkrade verksamheten i skälig omfattning. 

•  den minskning av hyresintäkt som hänförs till 
försäkrad byggnad. 

•  utebliven vint och fasta kostnader (bortafall av 
täckningsbidrag) – intill högst 30 prisbasbelopp*. 

•  oförutsett avbrott i tillförsel via matarledning till 
försäkringsställe av el, gas, vatten eller värme. 

 
ANSVARSFÖRSÄKRING 
 
När någon kräver församlingen på skadestånd för 
person- eller sakskada som omfattas av försäkringen 
åtar sig Moderna Försäkringar att: 
 
•  utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. 
•  förhandla med den som kräver skadestånd. 
•  föra församlingens talan vid rättegång eller 

skiljemannaförfarande och betala de rättegångseller 
skiljemannakostnader som uppkommer för den 
försäkrade eller som denne åläggs att betala och 
som inte kan utfås av motpart eller annan. 

•  betala det skadestånd den försäkrade är skyldig att 
utge. 

 
Försäkringen gäller för skada som inträffar i hela 
världen utom i Nordamerika. Försäkringen gäller dock 
för skada som inträffar i Nordamerika vid deltagande i 
konferenser och mässor. 
 
Exempel på undantag 
•  skada på försäkringstagarens egendom. 
•  förutsebar skada. 
•  arbetsskada. 
•  omhändertagen egendom. 
•  miljöskada. 
•  ansvar för byggherre. 
•  trafik med motordrivet fordon. 
 
 
 
 

 
 
 
Försäkringsbelopp 
Högsta ersättning som kan betalas utgör  
10 000 000 SEK per skada, dock högst  
20 000 000 SEK per försäkringsår. 
 
STYRELSEANSVARSFÖRSÄKRING 
 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren 
förmögenhetsskada, som försäkrad person i sin 
egenskap av styrelseledamot i försäkringsbrevet 
angiven församling kan åläggas enligt gällande 
skadeståndsrättsliga regler. 
 
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av 
försäkringen och som överstiger för skadan 
tillämplig självrisk åtar sig Moderna Försäkringar 
gentemot den försäkrade att: 
 
•  utreda om skadeståndsskyldighet föreligger. 
•  förhandla med den som kräver skadestånd. 
•  föra den försäkrades talan vid rättegång eller 

skiljemannaförfarande och därvid betala de 
rättegångs- eller skiljemannakostnader som 
uppkommer för den försäkrade eller som denne 
åläggs att betala och som inte kan utfås av 
motpart eller annan. 

•  betala det skadestånd den försäkrade är skyldig 
att utge. 

 
Exempel på undantag 
Försäkringen omfattar bland annat inte, skadestånd 
som grundar sig på: 
•  egen vinning. 
•  krav från föreningen eller stiftelsen. 
•  brott, uppsåt etc. 
•  böter, viten eller straffskadestånd. 
•  underlåtenhet att teckna försäkring. 
 
Försäkringsbelopp 
Högsta ersättning som kan betalas utgör 1 000 000 
SEK per skada, dock högst 2 000 000 SEK per 
försäkringsår. 
 
FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING 
 
Moderna Försäkringar åtar sig att svara för den: 
•  skada som arbetstagare eller förtroendevald hos 

den försäkrade i tjänsten förorsakat genom att 
han bevisligen gjort sig skyldig till 
förmögenhetsbrott. 

•  skada (förlust) om skadan direkt åsamkats 
försäkrad genom att någon gör sig skyldig till 
dataintrång enligt Datalagen. Skadestånd ersätts 
dock inte. 

 
Viktiga undantag och begränsningar 
Försäkringen gäller exempelvis inte för: 
•  utrednings- och revisionskostnader för att 

fastställa skadas orsak och omfattning även om 
kostnaden uppkommit i samband med rättegång. 

•  upprepad skada av samma person. 
•  skada som åsamkats den försäkrade av den som 

har väsentligt inflytande över den försäkrade 
verksamheten. 
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•  skada genom datavirus, oavsett vad som orsakat 

detta. 
 
Försäkringsbelopp 
Moderna Försäkringars ersättningsskyldighet är för 
skada och skälig rättegångskostnad genom samtliga 
brott, som förövats under ett försäkringsår, begränsad 
till 10 prisbasbelopp*. 
 
Exempel på viktiga säkerhetsföreskrifter 
Åsidosättande av säkerhetsföreskrift medför 
nedsättning av ersättningen. Vid allvarlig försummelse 
kan ersättningen till och med helt falla bort. 
 
• Den försäkrade ska minst en gång varje 

försäkringsår inventera varulager, maskiner 
och inventarier. 

•  Den försäkrade ska anlita kompetent revisor samt i 
övrigt företa de revisioner och kontroller som är 
brukligt inom den försäkrades verksamhetsområde. 
Revision ska ske minst en gång per år. 

•  Dokumentation av system, program och drift samt 
regler för behörighet och liknande handlingar ska i 
rimlig omfattning bevaras. 

 
RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 
 
Omfattning 
Försäkringen gäller för tvist som har direkt samband 
med församlingsverksamheten. Försäkras byggnader 
gäller försäkringen även för församlingen såsom 
fastighetsägare av de byggnader som anges i 
försäkringsbrevet. Försäkringen omfattar även 
skattemål. 
 
Rättsskydd lämnas om försäkringen är i kraft när 
tvisten uppkommer (tvistedagen) och om den då gällt 
under en sammanhängande tid av minst två år. 
 
Försäkringen gäller för tvist eller mål dels med motpart 
som har sin hemvist inom Norden, dels som avser 
fastighet belägen inom Norden. Vid skattemål gäller 
försäkringen i Sverige. 
 
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga 
ombudskostnader som den försäkrade inte kan få 
betalda av motparten samt skäliga utrednings-
kostnader beställda av ombudet. För att försäkringen 
ska gälla måste den försäkrade anlita ombud som 
godkänts av Moderna Försäkringar eller av 
försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd. 
 
Viktiga undantag och begränsningar 
Bland annat gäller inte försäkringen för tvist 
•  som rör förhållandet mellan arbetsgivare och 

nuvarande eller förutvarande arbetstagare 
(arbetstvister) 

•  som endast kan handläggas av administrativa 
myndigheter eller specialdomstolar, till exempel 
hyresnämnd, fastighetsbildningsmyndighet, 
kammarrätt, länsstyrelse, länsrätt, länsskatterätt 
eller regeringsrätten. Vid skattemål gäller dock 
försäkringen för ombudskostnader i länsrätt, 
kammarrätt och regeringsrätt. 

 
 
 
•  där värdet av vad som yrkas inte överstiger 

0,5 prisbasbelopp*. 
•  rörande skattebrott eller annat brott som kräver 

uppsåt för straffbarhet. 
 
Försäkringen gäller exempelvis inte för kostnader 
som: 
 
•  avser eget arbete. 
•  skulle ha betalats av allmänna medel om den 

försäkrade ansökt om allmän rättshjälp. 
 
Försäkringsbelopp 
Moderna Försäkringars ersättningsskyldighet är vid 
varje tvist/skattemål begränsad till 5 prisbasbelopp*. 
 
KRISFÖRSÄKRING 
 
Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad som i 
tjänsten drabbas av akut psykisk kris på grund av: 
 
•  rån, hot eller överfall. 
•  allvarlig olycksfallsskada. 
•  annan traumatisk händelse som t ex brand, 

explosion eller naturkatastrof. 
 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom 
Norden. 
 
Högsta ersättningsbelopp är 0,5 prisbasbelopp* per 
försäkrad. Försäkringen omfattar maximalt 10 
behandlingstillfällen per skada och försäkrad. 
 
OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 
 
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada och avser 
ersättning för läke-, tandskade-, rese-, mer-, 
rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader, samt 
ersättning vid invaliditet och dödsfall för: 
 
•  medlemmar, anställda, förtroendevalda och 

medverkande vid deltagande i, samt under direkt 
färd till och från möte, läger, kurs eller annat 
därmed jämförbart verksamhetsarrangemang 
anordnat av försäkringstagaren eller av annan än 
försäkringstagaren, då deltagandet sker på 
försäkringstagarens uppdrag. 

•  deltagare i övriga barn- och ungdomsverksamhet 
vid deltagande i, samt under direkt färd till och 
från möte, läger, kurs eller annat därmed 
jämförbart verksamhetsarrangemang anordnat av 
försäkringstagaren. 

•  frivillig oavlönad arbetskraft vid skötsel av 
försäkringstagarens fastigheter och lokaler samt 
under den direkta färden till och från sådant 
uppdrag. 

•  mötesbesökare i försäkringstagarens verksamhet, 
men då endast om olycksfallet inträffar inom den 
fastighet där verksamheten bedrivs. 

 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom 
Norden. 
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Försäkringen gäller även vid olycksfall, akut sjukdom 
eller akuta tandbesvär som drabbar den försäkrade vid 
vistelse utanför Sverige vid resa som varar i högst 45 
dagar. Omfattningen är att jämföra med normal 
reseförsäkring som ingår i en hemförsäkrings 
grundskydd. 
 
Viktiga undantag och begränsningar 
Försäkringen gäller exempelvis inte för: 
 
•  olycksfallsskada vid all sport- eller idrottstävling 

sanktionerad av idrottsförbund eller liknande eller 
träning som har samband med sådan tävling samt 
vid riskfylld sport och idrott (se villkorets punkt 8.1). 

•  olycksfallsskada under verksamhet som har 
karaktären av expedition. 

•  olycksfallsskada under tjänsteutövning eller där 
skadan är att betrakta som arbetsskada, oavsett 
om den försäkrade är att betrakta som 
arbetstagare, arbetsgivare eller egen företagare. 

 
Högsta ersättning/Försäkringsbelopp 
Försäkringen lämnar ersättning för: 
 
•  verifierade nödvändiga och skäliga läke-, 

tandskade- och resekostnader som uppkommer 
inom 5 år från skadetillfället. 

•  merkostnader intill högst 3 prisbasbelopp*. 
•  invaliditet intill högst 15 prisbasbelopp*. 
•  dödsfall med 0,5 prisbasbelopp*. 
 
HUSBOCKS- OCH SANERINGSFÖRSÄKRING 
 
Angrips försäkrad byggnad av husbock eller hästmyra 
svarar Moderna Försäkringar för sanering samt 
reparation om sådan anses behövlig. 
 
Försäkringen gäller inte för: 
•  angrepp på rötskadat virke. 
•  byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad 

eller uthus till lantgård. 
•  angrepp som anmäls först sedan försäkringen 

upphört att gälla. 
 
Försäkringen gäller även för bekämpning av 
bostadsohyra i försäkrat bostadshus eller lokal som är 
avsedd för kontorsverksamhet. 
 
Försäkringen gäller inte för: 
•  sanering av döda insekter. 
•  kostnad för friläggning och återställande efter 

sanering. 
•  extrakostnader som kan uppkomma i samband 

med sanering. 
 
Försäkringsbeloppet är 1 000 000 SEK per 
skadetillfälle. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CISTERN- OCH OLJESKADEFÖRSÄKRING 
 
Oljeskadeförsäkringen ersätter skada på egendom 
genom oberäknad utströmning av olja från 
cisternanläggning som ägs eller disponeras av 
försäkringstagaren. 
 
Cisternförsäkringen gäller för skada på försäkrad 
cistern samt innehåll i denna. 
 
Viktiga undantag och begränsningar 
Ersättning lämnas exempelvis inte för: 
 
•  skada på cistern, som består i slitage, rostning, 

frätning eller förbrukning. 
•  skada genom långsamt utträngande vätska. 
•  skada som är en följd av normalt och beräkneligt 

spill eller svinn. 
 
Högsta ersättning 
Moderna Försäkringars ersättningsskyldighet är 
totalt för under försäkringsåret inträffade skador 
begränsad till 25 prisbasbelopp*. 
 
 
 
*Prisbasbeloppet år 2010 är 42 400 kr. 


