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Omhändertagen egendom  
inkl nyckelförlust BL Oe:4 

 

  Särskilt villkor - Gäller från 2009-09-01 
 
Med tillämpning av allmänna villkor för Ansvarsförsäkring samt i försäkringsbrevet angivna villkor i 
övrigt gäller följande ändringar och tillägg. 
 
 

6  Försäkringsbelopp – Högsta ersättning 
 

6.6  Omhändertagen egendom  
Vid skada på omhändertagen egendom är ersättningen begränsad till 50 prisbasbelopp vid varje 
skada och högst 100 prisbasbelopp per försäkringsår, om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
 
Det begränsade ersättningsbeloppet ingår i det totala försäkringsbeloppet för 
ansvarsförsäkring, som anges i försäkringsbrevet. 

 

7  Vad försäkringen gäller för 
 

7.2  Åtagande   
Med ändring av undantag 8.20 gäller försäkringen för skadeståndskrav till följd av skada på 
omhändertagen egendom. 

 
 7.2.1  Nyckelförlust 
 Försäkringen ersätter skälig kostnad för ändring – eller om så är nödvändigt – byte av 

lås i fastigheter inom Sverige i samband med att omhändertagen nyckel förkommit 
under förutsättning att försäkringstagaren är skyldig att svara för sådan kostnad. 

 

8. Undantag 
 

8.20 Omhändertagen egendom   
Försäkringen gäller dock inte för skada  
• på egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan person hyrt, leasat, lånat eller 

annars nyttjat 
• på motordrivna fordon, luftfartyg, skepp eller båtar som den försäkrade eller någon som 

denne ansvarar för har omhändertagit, lånat eller annars nyttjat 
• på egendom som den försäkrade enligt avtal skall transportera, lagra eller lyfta. 
 
8. 20  Nyckelförlust  
Vid nyckelförlust gäller inte försäkringen  
• om nyckeln var märkt med namn och/eller adress i klartext  
• vid stöld ur olåst bil. 

 
23. Självrisk 
 

23.2 Särskild självrisk 
 

23.2.7  Omhändertagen egendom 
Självrisken vid varje skada är 10 % av skadebeloppet, dock lägst vald grundsjälvrisk. 
 

41. Åtgärder vid skada 
Vid skada skall den försäkrade vidta de åtgärder som framgår av kapitel XX Allmänna 
avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 41. 
 

41.1 Nyckelförlust  
Vid förlust av nyckel skall polisanmälan göras och kopia på anmälan sändas in till Moderna. 

 

 


