Förnyelseinformation avseende villkor AB-DF:14 Allmänna avtalsbestämmelser och
Definitioner – Förklaringar. Gäller från 2018-07-01
I huvudsak har ändringar och omformuleringar genomförts i förtydligande syfte och av redaktionell
karaktär. Nedan följer information om ändringar av betydelse.
Texten nedan är en förenklad beskrivning och inte villkorstext. För försäkringsavtalet gäller de
fullständiga villkoren.
Ändringarna gäller från och med den förnyade försäkringens begynnelsedag med början 2018-07-01.
Allmänna avtalsbestämmelser
35.1.1 Påföljd vid åsidosättande av upplysningsplikt
Förtydligande avseende påföljd om försäkringstagaren eftersatt sin upplysningsplikt, hänvisning till
Försäkringsavtalslagen.
Nytt stycke avseende nedsättning av försäkringsersättning i de fall försäkringstagaren eftersatt sin
upplysningsplikt och detta lett till för låg premie.
35.2 Riskökning och påföljd vid försummelse
Omformulerad för att tydligare följa Försäkringsavtalslagen.
38.20.2.1 Avvikelse från huvudregeln – nedsättning görs med 30 %
Förbättring genom att säkerhetsföreskriften vid snötryck och snöras har fått en lindrigare påföljd –
tidigare gällde huvudregeln. Ny påföljd: Har föreskrift enligt egendomsförsäkringens punkt 38.9,
Snötryck och snöras, inte följts, görs avdrag med 30 % av den sammanlagda ersättning som annars
skulle ha betalats, dock med lägst ett prisbasbelopp och högst 1 000 000 SEK.
39.4 Skada som annan svarar för
Nytt stycke som innebär att försäkringen inte gäller för skada på egendom som köpts utan sådan
garanti som vanligen tillämpas vid försäljning eller leverans inom aktuell bransch om inte den
försäkrade kan visa att skadan inte skulle ha omfattats av sådan garanti.
39.7 Vulkanutbrott
Förbättring genom att undantag för skada genom vulkanutbrott har strukits.
43.1.1 Skyldighet att lämna upplysningar
Förtydligande avseende den försäkrades skyldigheter vid skada samt vilka kostnader som inte
ersätts. Nytt stycke, motsvarande Försäkringsavtalslagens bestämmelser, gällande påföljd om
försäkrad försummar sina skyldigheter enligt villkorspunkten och detta leder till skada för Moderna.
43.2.3 Säkerhetsrätt i egendom
Rubrik bytt, tidigare Inteckningshavare. Begrepp bytt från förmånsrätt till säkerhetsrätt i
villkorspunkten. Punkt 43.2.3.3 Företagsinteckning i tidigare version är struken, företagsinteckning
behandlas istället under punkt 42.2.3.2 Säkerhetsrätt i lös egendom eller företagsinteckning, vari
framgår att den som har sådan säkerhetsrätt inte har någon företrädesrätt till försäkringsersättning.
43.3 Ansvarsförsäkring
43.3.1 Skyldighet att utreda, vittna med mera
Nytt stycke, motsvarande Försäkringsavtalslagens bestämmelser gällande påföljd om försäkrad
försummar sina skyldigheter enligt villkorspunkten och detta leder till skada för Moderna.
43.3.2 Dokumentationsplikt för levererad egendom eller tjänst
Nytt stycke lika som föregående punkt.
Definitioner – Förklaringar
Brandförsäkring/Brand
Sammanslagning av begreppen brandförsäkring och brand i definitionerna.
Eftersom ordet brand ibland används enbart för ”eld som kommit lös” och ibland för brandförsäkring
som innehåller ett flertal skadehändelser, har begreppen slagits ihop med betydelsen som tidigare
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Brandförsäkring (nu med utökning). Om försäkringsskydd eller skada enbart ska avse ”eld som
kommit lös” används detta begrepp.
I nya definitionen för Brandförsäkring ingår nu även storm, hagel, snötryck och snöras.
Förtydligat att skada på egendom i kyl- och frysenhet inte ingår i Brandförsäkring vid åskslag,
strömavbrott eller elfenomen.
Databrott
Omformulerad i enighet med skrivning i Brottsbalken.
Dator
Omformulerad i förtydligande syfte.
Ekonomiskt värde
Ny definition. Med ekonomiskt värde aves det sannolika priset för egendomen som den försäkrade
kan få ut vid en normal försäljning på den allmänna inhemska marknaden. Om ekonomiskt värde
inte kan fastställas, kan värdet av rimliga avkastningsförväntningar och andra värdepåverkande
faktorer, till exempel ålder, slitage, omodernitet, nya produkter, ny teknik, användbarhet och
belägenhet, ligga till grund för skadevärderingen av ekonomiskt värde.
Flytande försäkring - Företagsförsäkring
Omformulerad definition som innebär en avgränsning för vilken egendom och i vilka situationer
försäkrad egendom får ”flyta” mellan försäkringsställen och förvaringsplatser. I första hand är det
egendom i byggnad som får ”flyta”. Respektive objekttyp var för sig. Om egendom i container
respektive egendom inom inhägnat område är tillagt enligt försäkringsbrevet får försäkrad egendom
i dessa platser ”flyta” mellan respektive typ av plats, var för sig. Flytande försäkring gäller bara för
omflyttning på försäkringsställen inom samma land. Flytande försäkring gäller inte för stöldbegärlig
egendom och inte för förstariskförsäkrad egendom.
Fullvärdesförsäkring
Omformulerad i förtydligande syfte.
Helvärdesförsäkring
Omformulerad i förtydligande syfte.
Inbrott/utbrott
Omformulerad i förtydligande syfte samt en avgränsning gentemot rånförsäkring i vissa fall.
Inkrypningsskydd
Ny definition: Med inkrypningsskydd avses skyddsanordning för öppning av omslutningsytor, vägg,
golv och tak, som syftar till att försvåra för obehörig att ta sig in genom öppningen, t ex stålgaller.
Inre orsak
Ny definition: Med inre orsak avses skada till följd av
 åska/blixt eller elfenomen i elektrisk utrustning vars in- eller utspänning är över 400 volt
 oförutsett avbrott i leverans av media, till exempel el, gas, vatten, värme, kyla eller
datainformation
 mekaniskt haveri som uppkommer i den skadade egendomen
 fel eller försummelse av maskinoperatör eller annan driftsansvarig
 maskinell bearbetning eller framställning av varor
 att den skadade egendomen är i drift.
Installation
Omformulerad i förtydligande syfte.
Kulvert
Bytt begrepp från kulvert till värmekulvert.
Kunders egendom
Utökning av definitionen som innebär en förbättring av vad som är möjligt att försäkra och ersätta i
samband med kunders egendom. Nu ingår även värdet av de kostnader den försäkrade lagt ned på
kunders egendom.

Moderna Försäkringar | Box 7830 | 103 98 Stockholm | Bolagsverket | Org. Nr. 516403-8662 Filial till Tryg Forsikring A/S |
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen | CVR-No. 24260 666 | Klausdalsbrovej 601 | DK-2750 Ballerup | Danmark

Lös egendom
Definitionen har strukits.
Marknadsvärde
Omformulerad i förtydligande syfte.
Maskinerier
Förtydligat att egendom som försäkrad leasad, hyrt och lånat eller köpt på avbetalningskontrakt
ingår i maskinerier.
Naturskada
Ny definition: Med naturskada avses skada genom
 jordskred, jordras, bergras, lavin, jordskalv, vulkanutbrott och tsunami
 genombrott av damm för magasinering av vatten såsom vattenmagasin vid vattenverk, kvarneller branddamm, dock inte genombrott av kraftverksdamm eller regleringsdamm för
elkraftproduktion
 skyfall, snösmältning, stigande hav, sjö eller vattendrag.
Nyanskaffningsvärde
Förtydligat att även kostnader för till exempel för transport, in- och urmontering, material och
arbete, är en del av nyanskaffningsvärdet och måste ingå i försäkringsbelopp för maskinerier och
hjälpmedel för att de ska vara fullt försäkrade.
Programvara
Omformulerad i förtydligande syfte.
Snötryck
Definitionen för snötryck har strukits.
Stöldbegärliga maskinerier
Definitionen för stöldbegärliga maskinerier har strukits.
Tekniskt värde
Ny definition: Med tekniskt värde avses nyanskaffningsvärdet vid viss tidpunkt med avdrag för ålder,
slitage och omodernitet, samt värdeminskning på grund av minskad användbarhet, nya produkter
och ny teknik.
Utgångspunkten är att det tekniska värdet beräknas till värdet av den skadade egendomens
kvarvarande livslängd i förhållande till egendomens normala livslängd. Därefter kan justeringar
göras för andra påverkande faktorer enligt föregående stycke som är aktuella avseende den skadade
egendomen.
Tillfällig förvaringsplats
Omformulerad som innebär att med tillfällig förvaringsplats avses plats inom Norden som försäkrad
tillfälligt nyttjar, dock högst 12 månader. Med tillfällig förvaringsplats avses inte
- plats som den försäkrade stadigvarande innehar eller nyttjar
- plats där den försäkrade stadigvarande förvarar egendom, till exempel hos kund, leverantör,
legotillverkare, lagerföretag eller liknande eller stadigvarande i bostad.
Trafikförsäkringspliktiga motordrivna fordon
Omformulerad i förtydligande syfte.
Underförsäkring
Ny definition: Föreligger inte full försäkring vid helvärdesförsäkring innebär det att underförsäkring
föreligger. Vid underförsäkring ersätts vid skada endast så stor del av skadan som motsvarar
förhållandet mellan försäkringsbeloppet och det värde som borde ha varit uppgivet som
försäkringsbelopp för respektive objekttyp samt för täckningsbidrag.
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