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Allriskförsäkring för objekt BL Obj:3 
 

Särskilt villkor - Gäller från 2004-03-01 
 
 

1.  Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare av försäkrad egendom. Försäkringen gäller 
dessutom för egendom som försäkringstagaren på annat sätt ansvarar för, under förutsättning att 
ägaren inte har rätt till skadeersättning genom annan försäkring. 

 
2.  När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen varit i kraft. 

 
3.  Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller inom hela världen. 
 
4.  Vad försäkringen gäller för 
Ersättning lämnas, med nedanstående begränsningar och undantag, för plötslig och oförutsedd fysisk 
skada på eller förlust av försäkrad egendom. Försäkringen avser endast sådan skada som består i att 
egendomens värde minskas eller går förlorat. 
 
För att skada genom stöld eller annan förlust skall ersättas fordras att den försäkrade egendomen 
handhafts med normal aktsamhet med hänsyn till egendomens art och värde. 
 
5.  Undantag 
 

5.1  Skada genom 
Försäkringen gäller inte för skada genom 
• översvämning 
• fukt, röta, mögel, svamp eller vätska – som ej beror på vätska från ledningssystem med därtill 

anslutna anordningar 
• erosion, ljus och biologisk inverkan 
• skadedjur och insekter 
• sprängningsarbete, pålning, spåntning eller annat grundläggningsarbete 
• bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott 
• smälta. 

 
5.2  Andra undantagna skador 
Försäkringen gäller inte för skada 
• som består i slitage eller utmattning 
• som består i självförstörelse, till exempelvis självsprickor, vittring, färg- eller formförändring 
• betingad av bearbetning, reparation eller rengöring 
• då egendomen är utlånad, utleasad eller uthyrd, ej heller överlämnad till annan för försäljning 

eller belåning. 
 

6.  Försäkringsbelopp 
Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet skall motsvara 
nyanskaffningsvärdet. Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet. 
 

7.  Självrisk 
Grundsjälvrisk som anges i försäkringsbrevet utgör den försäkrades självrisk vid varje skadetillfälle. 
 

8.  Skadevärderingsregler 
Skada värderas enligt Egendomsförsäkring, punkt 10. 
 

9.  Ersättningsregler 
Skada ersätts enligt Egendomsförsäkring, punkt 11. 


