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Särskilt villkor – Gälleer från 2014-10
0-01
Med tilläm
mpning av allmäänna villkor för egendomsförssäkring samt i försäkringsbrev
vet angivna villkkor i övrigt, gälller följande
ändringar och tillägg.

I

Egendomsförsäkring

6.

Fö
örsäkrad egendom
e
och försääkringsbellopp

Försäkringgen omfattar eggendom i statio
onär kyl- eller fr
frysenhet som anges
a
i försäkrin
ngsbrevet.

8.

Undantag
8.2

Skada genom

Meed ändring av punkt
p
8.2 gällerr försäkringen fför skada genom
m
 temperaturänd
dring i stationärr kyl- eller fryseenhet
 utströmning avv vätska eller kyylmedium.

8.3

Skada genom åsksslag, strömavvbrott eller annat elfenom
men

Meed ändring av punkt
p
8.3 gällerr försäkringen fför skada genom
m åskslag, strömavbrott eller annat elfenomen på
eggendom
 i stationär kyl-- eller frysenhett

23. Sjjälvrisk
Vid varje sskadetillfälle drras från beräknad skadekostnaad ett belopp som
s
utgör den försäkrades
f
sjäälvrisk. Självrisk
ken anges i
försäkringgsbrevet.

38. Sääkerhetsfö
öreskrifter
Reglerna i sin helhet avseeende säkerhettsföreskrifter frramgår av kapitel XX Allmänn
na avtalsbestäm
mmelser AB-DF
F, punkt 38.

38
8.9

Säkerh
hetsföreskriffter – Kyl ochh frys

Fö
ör att förhindra skada genom temperaturänd
t
dring i kyl- eller frysenhet skall
 anläggningen vara
v
försedd med av Modernaa godkänd larm
manordning för övervakning
ö
avv temperatur. Krav
K på
larm gäller docck inte om försä
äkringsbeloppeet för kyl- och frysförsäkring understiger
u
1000 000 kronor
d packningstillffället vara i fullggott skick samtt packas i en för kyl- och frysföörvaring lämpa
ad
 egendomen vid
förpackning
s under längrre tid än vad so m är lämpligt med
m hänsyn till egendomens bbeskaffenhet
 förvaring inte ske
nvisningar om llagring och skö
ötsel som tillverrkare av kyl- elle
ler frysenhet läm
mnat.
 försäkringstaggaren följa de an

38.9
9.1 Larm
Larm
manläggning ska
all vara aktiveraad, i drift och fu
ungerande enlig
gt Svensk Försääkrings teknisk
ka
rekom
mmendationer eller, om sådann inte är tillämp
plig, enligt tillve
erkarens eller aav försäkringsbolagen
godkänd anläggarfirrmas rekommeendation. Vid krrav på larmöverföring skall larrm nå fysisk person som
kan vidta
v
nödvändig
ga åtgärder.

L 50:7 2014--07-07

Kyl- och frysförssäkring L 50:7
1 (1)

