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Kyl- och frysförsäkring  
L 50:9 
 Särskilt villkor  Gäller från 2018-12-01 
 

Detta särskilda villkor gäller som komplement till allmänt villkor för egendomsförsäkring och ger en utökad omfattning för 
egendom i stationär kyl - eller frysenhet. 
 
Med tillämpning av allmänna villkor för egendomsförsäkring i övrigt samt allmänna avtalsbestämmelser, gäller för denna 
försäkring följande. 

 

Egendomsförsäkring 
  

6. Försäkrad egendom och försäkringsbelopp 
Försäkringen omfattar egendom i stationär kyl- eller frysenhet som anges i försäkringsbrevet. 
 

6.2 Försäkringsbelopp 
Försäkringen gäller med det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 

  

7. Vad försäkringen gäller för  
 

7.11  Kyl- och frysförsäkring 
 Försäkringen omfattar skada genom plötslig och oförutsedd 

• temperaturändring i stationär kyl- eller frysenhet  
• utströmning av vätska eller kylmedium. 
 
Försäkringen omfattar inte skadehändelserna enligt egendomsvillkoret punkterna 7.1 Brandförsäkring, 7.2 
Vattenskadeförsäkring och 7.3 Inbrottsförsäkring och inte heller för de där angivna undantagen och 
begränsningarna, oavsett om sådana försäkringar finns gällande eller inte. 
 

23. Självrisk 
Vid varje skadetillfälle dras från beräknad skadekostnad ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Självrisken anges i 
försäkringsbrevet. 
 

38. Säkerhetsföreskrifter 
Reglerna i sin helhet avseende säkerhetsföreskrifter framgår av Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 38. 
 

Säkerhetsföreskrifter  Kyl och frys 
För att förhindra skada genom temperaturändring i kyl- eller frysenhet ska 
• dokumenterade rutiner finnas och följas av den försäkrade avseende temperaturövervakning i kyl- och frysenhet 

• den försäkrade följa de anvisningar om lagring och skötsel som tillverkare av kyl- eller frysenhet lämnat 

• den försäkrade följa de rekommenderade gränsvärdena för kyl- och frysförvaring som anges i lagar, förordningar 
eller myndigheters föreskrifter inom den försäkrades verksamhetsområde     

• varje enskild kyl- och frysenhet vara försedd med larmanläggning för övervakning av temperatur. 
Larmanläggningen ska vara aktiverad och i drift enligt tillverkarens anvisningar och kopplad till larmcentral som 
ska vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skada. Krav på larm gäller inte om försäkringsbeloppet för kyl- och 
frysförsäkring understiger 100 000 kronor 

• kyl- och frysenhet servas av auktoriserad besiktningsman minst en gång var 12:e månad. Skriftligt protokoll ska 
upprättas vid service, som bland annat ska ta upp eventuella fel och brister i anläggningen. Den försäkrade är 
även skyldig att utan dröjsmål låta åtgärda påpekade fel och brister 

• kyl- och frysenhet med tillhörande larmanordningsförbindelse regelbundet kontrolleras och ses över, minst en 
gång i månaden 

• egendomen vid packningstillfället vara i fullgott skick samt packas i en för kyl- och frysförvaring lämpad 
förpackning 

• förvaring inte ske under längre tid än vad som är lämpligt med hänsyn till egendomens beskaffenhet.  
 

  
Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter 
Har föreskrift enligt ovanstående punkter inte följts, görs avdrag med 30 % av den sammanlagda ersättningen som 
annars skulle ha betalats, dock med lägst 1 och högst 10 prisbasbelopp. 

 
 
  

 


