
Moderna Försäkringar AB
Göteborg 031-723 00 00

Stockholm 08-56 200 600
www.modernaforsakringar.se

F
as

ts
tä

llt
 o

kt
 1

99
9

E
rs

ät
te

r 
K

 5
1:

2

S Ä R S K I L T  V I L L K O R

Tillägg till Fastighetsförsäkring •  K  51 : 3

Förvaltningsverksamhet 



Med tillämpning av – i försäkringsbrevet – angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg. 

I       EGENDOMSFÖRSÄKRING

6        Försäkrad egendom och försäkringsbelopp

6.1       Försäkrad egendom                Försäkringen omfattar, om detta angetts i försäkringsbrevet, följande egendom

• kontorsinventarier

• fastighetsinventarier

• ritningar, arkivalier och datamedia

• pengar och värdehandlingar   

  – i värdeskåp enligt SS 3150 med minst skyddsvärdespoäng 60 och väger minst 
300 kg eller är fastbultat intill 1 basbelopp. 

  – i kassaskåp som är brandsäkert och dyrkfritt och väger minst 300 kg eller är 
fastbultat intill 0,5 basbelopp. 

• pengar och värdehandlingar vid rån och överfall inom Norden intill 2 bas belopp.

11       Brandförsäkring
Försäkringen omfattar de skadehändelser som anges i Allmänna villkoren.

12      Vattenförsäkring
Försäkringen omfattar de skadehändelser som anges i Allmänna villkoren.

13      Inbrottsförsäkring
Försäkringen omfattar de skadehändelser och åtaganden som anges i Allmänna 
villkoren 13.1 och 13.2.

13.3      Särskilt inbrottsskyddat         För försäkrad egendom i särskilt inbrottsskyddat förvaringsutrymme 
              förvaringsutrymme                (värdeskåp och värdevalv enligt SS 3150, kassaskåp eller kassavalv), som finns i 

försäkringslokal vilken uppfyller skyddsklass 2, gäller följande.

13.3.1   Förvaringsutrymme               Öppnas skåpet (valvet) med nyckel, ersätts skada endast om försäkringstagaren 
              med nyckellås                        eller den som för hans räkning omhändertagit nyckeln frånhänts denna genom 

• rån inom försäkringslokalen om gärningsmannen berett sig tillträde dit genom 
inbrott eller rån annorstädes

• inbrott i bostad på försäkringsstället då den som omhändertagit nyckeln vistats 
där eller inbrott på annan plats än försäkringsstället i lokal som uppfyller skydds 
 kraven eller bostad.

13.3.2   Förvaringsutrymme               Om låsanordningen utgörs av kombinationslås och skåpet (valvet) öppnats av 
              med kombinationslås             obehörig, ersätts skada endast om kombinationen med våld eller hot som inne burit 

trängande fara avtvingats någon som i behörig ordning fått kännedom om denna.
Har våldet eller hotet utövats inom försäkringslokalen ersätts skada endast om 
gärningsmannen berett sig tillträde dit genom inbrott.

13.3.3   Undantag                               Försäkringen gäller inte för

• skada som inträffat då förvaringsutrymmet varit olåst eller nyckel kvarlämnats i 
dess lås



• skada som inträffat då förvaringsutrymmet öppnats med nyckel som åtkommits 
på annat sätt än som anges i 13.3.1

• skada som inträffat då nyckeln eller låskombinationen åtkommits genom rån, 
våld eller hot om den som utsatts för övergreppet medverkat till eller främjat 
skadan eller var under 18 år

• skadegörelse genom sprängning.

13.4     Högsta ersättning                  Om nyckel eller kod som förvarats i värdeskåp/värdevalv SS 3150 med skydds-
värdespoäng, stulits i samband med inbrott eller åtkommits på sätt som anges i 
13.3.1 och 13.3.2 ovan ersätts skäliga låsändringar i ingångsdörrar till bostäder 
intill 2 basbelopp. 

14      Rånförsäkring
Försäkringen gäller för de skadehändelser och med de undantag som anges i 
Allmänna villkoren.

Beträffande nyckel och kod som förlorats genom rån gäller reglerna i 13.2.

21      Skadevärderingsregler
Skada på kontors- och fastighetsinventarier värderas enligt Allmänna villkoren 
21.3.

Skada på ritningar, arkivalier och datamedia värderas till de normala kostnader 
som inom två år nedläggs för att återställa den förlust av för verksamheten nöd-
vändig information som uppkommit genom skadan.

22      Ersättningsregler
Skada värderas enligt värderingsreglerna i 21 ovan och ersätts enligt Allmänna 
villkoren 22 samt enligt 22.9  nedan.

22.9      Högsta ersättningsbelopp      Moderna Försäkringars sammanlagda ersättningsskyldighet för egendoms skador 
och extra kostnader är begränsad till 100 basbelopp om inte annat anges i 
försäkrings brevet.

För räddningskostnader enligt Allmänna avtalsbestämmelser 7 (AB–DF) utgår 
ersättning med högst 10 bas belopp.

23      Självrisk
Försäkringen gäller med självrisk i enlighet med Allmänna villkoren 23.

31      Säkerhetsföreskrifter och påföljd
Beträffande säkerhetsföreskrifter och påföljd se Allmänna villkoren 31. 

II      EXTRAKOSTNADSFÖRSÄKRING
Bilagda villkor för Extrakostnadsförsäkring, Av 103, gäller tillsammans med 
villkoret för Förvaltningsverksamhet, K 51, i övrigt.

Beträffande högsta ersättningsbelopp se 22.9 ovan.



III     ANSVARSFÖRSÄKRING

1        Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet

1.1        Försäkrade personer och       Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven kontors- och förvaltnings -
              försäkrad verksamhet             verksamhet och gäller för försäkringstagaren och dennes anställda för skada som 

orsakats i tjänsten och som inträffat under den tid försäkringen varit i kraft.

        FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
Bilagda villkor för Förmögenhetsbrottsförsäkring, FB, gäller tillsammans med 
villkoret för Förvaltningsverksamhet, K 51, i övrigt.

1.4        Försäkringsbelopp               Moderna Försäkringars ersättningsskyldighet är för skada och rättegångskostnader 
genom samtliga brott, som förövats under ett försäkringsår, begränsad till 30 
basbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet.


