Specialförsäkring K 192:5
Särskilt villkor - Gäller från 2003-11-01
Med tillämpning av – i försäkringsbrevet – angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

1.

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller – om annat inte avtalats – endast för försäkringstagaren såsom ägare av försäkrad
egendom.

2.

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

3.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller, om annat inte avtalats, inom Norden.

4.

Försäkrat intresse

Försäkringen ersätter sådan skada som består i att den försäkrade egendomens värde minskas eller
går förlorat.

6.

Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar egendom som angetts i försäkringsbrevet med objekt typ eller på annat sätt.

19. Försäkrad skadehändelse
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på försäkrad egendom under förutsättning
att inträffad skadehändelse inte kan ersättas av annan gällande försäkring, garanti eller avtal.

19.1

Undantagna skadehändelser

Ersättning lämnas inte för skada
• som har sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade eller hans arbetsledning
borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa
• genom förutsebar ändring av temperatur eller fuktighet
• orsakad av väderpåverkan på egendom under bar himmel eller i byggnad utan hela väggar
eller tak. Undantaget avser dock inte sådan anläggning som är avsedd att arbeta i det fria
• som är en följd av fel i klimatanläggning med automatik för temperatur och
luftfuktighetsreglering
• genom erosion, ljus och biologisk inverkan
• genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott
• genom förmögenhetsbrott. Vid stöld eller annat tillgrepp lämnas ersättning om skadetillfället
kan preciseras, och om den försäkrade med hänsyn till egendomens värde och
stöldbegärlighet och förhållandena i övrigt vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder. Upptäcks sådan
förlust t ex först vid inventering och själva skadetillfället således inte kan preciseras ersätts
inte skadan.
Utan särskilt avtal ersätts inte heller skada
• genom sprängningsarbete
• i samband med demontering, montering eller vid transport eller förflyttning. Sådan skada
ersätts dock om den uppkommit i samband med egendomens normala underhåll.

19.2

Andra undantagna skador

Inte heller ersätts skada
• som består i slitage eller utmattning
• som består i självförstörelse, t ex självsprickor, vittring, färg- eller formförändring
• genom skadedjur eller skadeinsekter
• betingad av bearbetning, reparation eller rengöring
• då egendomen varit utlånad eller överlämnad till annan för försäljning eller belåning.
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21. Skadevärderingsregler
Har egendomen förkommit eller kan skadad egendom inte repareras, värderas skadan enligt följande
regler.

21.1
Skadan värderas till vad det kostar att utan dröjsmål återanskaffa så likvärdig egendom som
möjligt.

21.2
Kan skadad egendom repareras, värderas skadan till reparationskostnaden, dock högst till det
belopp skadan skulle ha värderats till enligt 21.1.

21.3
Moderna kan även tillhandahålla likvärdig egendom.

21.4
Värdering sker utan hänsyn till affektionsvärde.

22. Ersättningsregler
Skada värderas enligt värderingsreglerna i 21 ovan och ersätts enligt följande regler.

22.5

Förstariskförsäkring

Försäkringen gäller på första risk. Skada värderas enligt 21 och ersätts med
reparationskostnaden, dock högst med i 21.1 angiven kostnad.

22.8

Ersättningsbestämmelser i övrigt

Moderna är inte skyldig att överta skadad egendom men äger rätt att efter värdering överta
större eller mindre del därav.
Kommer egendom för vilken ersättning utgetts till rätta skall egendomen snarast ställas till
Modernas förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål
återbetalar därför erhållen ersättning.

23. Självrisk
Försäkringen gäller med en självrisk av 0,5 basbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet.

K 192:5 2011-10-24

Specialförsäkring K 192:5 – Tillägg till I Egendomsförsäkring
2

