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Verksamhet på arbetsområde 
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. 

A3.Egendomsförsäkring på arbetsområde 
För verksamhet på Arbetsområde* gäller följande bestämmelser. 

01.Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för 
•försäkringstagaren 
•försäkringstagarens beställare om denne är byggherre 
•försäkringstagarens underentreprenör 
•annan ägare av egendom som är försäkrad enligt A3.06, om ägaren inte kan få ersättning genomannan 

försäkring. 

02.När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. 

02.1Arbeten* som utförs på entreprenad - Näringsidkare som beställare 

02.1.1Entreprenadtid 
För Arbeten som utförs på entreprenad gäller försäkringen intill dess Arbeten eller del därav avlämnat-
seller övertagits. 
Försäkringen gäller dock under sammanlagt högst fyra veckor (672 timmar) vid 
provbelastning,provkörning, provdrift, prestandaprov eller kommersiell drift. 

02.1.2Garantitid 
Försäkringen gäller dessutom efter avlämnande eller övertagande 
•i högst 6 år från garantitidens början för skada som uppkommer vid avhjälpande av fel i Arbeten 
•i högst 5 år från garantitidens början för skada som beror på fel i Arbeten och som upptäcks underga-

rantitiden 
dock endast under förutsättning att försäkrad entreprenör enligt entreprenadavtalet är skyldig att ersät-
taskadan. 

02.1.3Efter garantitidens utgång För 
Arbeten utförda enligt 
•AB (Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader utgivna 

avByggandets kontraktskommitté eller 
•ABT (Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- ochin-
stallationsarbeten utgivna av Byggandets kontraktskommitté) gäller försäkringen dessutom efter 
garantitidens utgång för skada 
•som framträder och upptäcks under försäkringstiden* och som beror på fel i Arbeten 
•som uppkommer vid avhjälpande av sådant fel 
under förutsättning att försäkringstagaren - enligt bestämmelserna ovan - är skyldig att ersätta skadan.
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02.2Arbeten* som utförs på entreprenad - Konsument som beställare 
Försäkringen gäller för skada som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt Konsumenttjänstlagen(SFS 
1985:716) eller ABS (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenad) 

02.3Arbeten* i egen regi 
För Arbeten som utförs för försäkringstagarens egen räkning (för eget bruk eller för försäljning) gäller
försäkringen intill dess Arbeten tagits i bruk, dock längst 3 månader från den tidpunkt då de kunnat tas 
ibruk. 

03.Var försäkringen gäller 

03.1Arbeten*, Befintlig egendom*, Ritningar och arkivalier samt datamedia*, Pengar ochvär-
dehandlingar*, samt Arbetstagares egendom* 
Försäkringen gäller inom Norden 
•på Arbetsområde* 
•på plats som används för tillfällig förvaring eller bearbetning i samband med försäkrade Arbeten 
•under transport till och från Arbetsområde eller plats som används för tillfällig förvaring ellerbear-

betning, om skadan inte kan ersättas genom annan försäkring. 

03.2Hjälpmedel* 
Försäkringen gäller inom Norden. 

04.Försäkrat intresse 
Försäkringen avser egendomsskada som är en oundviklig följd av sådan skadehändelse för vilken-
försäkringen gäller. 

Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som har till följd
att egendomens värde minskas eller går förlorat och således inte sådan förlust som uppkommer endast-
genom att egendomen t ex inte kan användas på beräknat sätt. 

06.Försäkrad egendom 

06.1Arbeten och Hjälpmedel 
Försäkringen omfattar egendom som försäkringstagaren 
•äger eller 
•ansvarar för eller 
•i skriftligt avtal åtagit sig att försäkra och 
som är angiven i försäkringsbrevet. 

06.1.1Vid försäkring av Arbeten* omfattar försäkringen också följande egendom med respektive-
försäkringsbelopp (förstarisk), även om detta inte anges i försäkringsbrevet: 

- Ritningar och arkivalier samt datamedia*  -2 prisbasbelopp* 
- Pengar och värdehandlingar*

-förvarade i låst värdeskåp enligt SS 3000 eller
SS 3150 eller SS-EN 1143 -2 prisbasbelopp -vid 

rån* eller överfall -2 prisbasbelopp 
- Arbetstagares egendom* 
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-20 % av prisbasbeloppet för varje arbetstaga-
reeller belopp enligt kollektivavtal 

06.1.2Befintlig egendom* 
Försäkringen omfattar även Befintlig egendom även om detta inte avtalats. 
Högsta ersättning vid varje skada är 5 000 000 kr 

06.2Undantag 
Följande slag av egendom omfattas av försäkringen endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet. 

06.2.1Arbeten* - om värdet överstiger 20 prisbasbelopp* - avseende 
•petrokemisk industri, atomkraftverk 
•bro, viadukt, bergrum, tunnel 
•dammbyggnad, vattenkraftstation, hamnanläggning 
•anläggning under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller hav. 

06.2.2Hjälpmedel* av typ 
•mobilkran, tornsvängkran 
•gräv-, schakt-, väg- och pålningsmaskin 
•övriga motordrivna fordon samt släpfordon till dessa 
•luftfartyg, svävare, fartyg, kassun, mudderverk och pontonkran. 

07.Försäkringsform 

07.1Helvärdeförsäkring* gäller för 
•Arbeten* under entreprenad- och garantitid. 
•Hjälpmedel* 

07.2Förstariskförsäkring* gäller för 
•Befintlig egendom* 
•Pengar och värdehandlingar 
•Arbetstagares egendom 
•Arbeten* efter entreprenad- och garantitid. 

08.Försäkringsbelopp 

08.1Försäkringsbelopp 
Försäkringsbelopp är de i försäkringsbrevet angivna beloppen till vilka egendomen är försäkrad. 

Försäkringsbeloppet beräknas enligt nedan angivna regler. 

08.1.1Arbeten* 
Försäkringsbeloppet för Arbeten ska motsvara det högsta värdet av Arbeten på ett och samma
Arbetsområde*. Även värdet av egendom och arbetsprestationer som beställaren tillhandahåller skame-
dräknas. 

08.1.2Hjälpmedel* 
Försäkringsbeloppet* för Hjälpmedel beräknas enligt samma regler som gäller för Maskinerier* enligt
A.08.1.4.
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08.1.3Befintlig egendom* 
Försäkringsbeloppet för Befintlig egendom beräknas med hänsyn till kostnaderna för återställande. 

08.1.4Ritningar och arkivalier samt datamedia 
Försäkringsbeloppet för Ritningar och arkivalier samt datamedia* beräknas med hänsyn till normala-
kostnader för att återställa förlorad information och originalritningar. 

08.1.5Pengar och värdehandlingar 
Försäkringsbeloppet för Pengar och värdehandlingar* beräknas med hänsyn till värdet av pengar och-
gällande frimärken samt normala kostnader för att återställa eller återanskaffa värdehandlingar. 

08.1.6Arbetstagares egendom 
Försäkringsbeloppet för Arbetstagares egendom* är 20 % av prisbasbeloppet* för varje arbetstaga-
reeller det högre belopp som kan finnas angivet i respektive kollektivavtal. 

08.2Värdeökning 
De vid försäkringsårets början gällande försäkringsbeloppen för Arbeten* och Hjälpmedel* anses 
vidvarje tidpunkt höjda med de belopp varmed egendomens värde ökat genom värdestegring från-
försäkringsårets början enligt följande. 

08.2.1Arbeten* 
Värdeökning genom dels ändrings- och tilläggsarbeten dels prisändring intill sammanlagt 30 % av 
vidförsäkringsårets början gällande belopp. 

08.2.2Hjälpmedel* 
Värdeökning genom dels investering dels prisändring intill sammanlagt 30 % av vid försäkringsårets-
början gällande belopp. 

19.Allriskförsäkring - Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom. 

Befintlig egendom
För Befintlig egendom* gäller försäkringen dock endast för sådan oförutsedd fysisk skada eller för-
lustsom inträffar i direkt samband med åtgärd för utförande av avtalat åtagande. 

Skada på Arbeten efter garantitiden
Vid skada på Arbeten under ansvarstiden men efter försäkrad garantitids utgång enligt 02.1.3 och 
somöverstiger avtalad självrisk åtar sig bolaget dessutom gentemot försäkringstagaren att 
•utreda om ansvarighet föreligger 
•förhandla med motparten 
•föra försäkringstagarens talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala derät-

tegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs betala och som intekan 
erhållas av motpart eller annan. 

19.1Undantag
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•kostnad för att åtgärda fel i material eller i utförd arbetsprestation och inte heller för skada påAr-
beten* som orsakats av sådant fel 

•kostnad för att åtgärda Arbeten som är felaktiga på grund av ofullständiga eller felaktiga 
beräkningar,ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar och inte heller för skada på Arbeten som 
orsakats avsådan felaktighet. 

Undantaget avser dock endast sådana kostnader som skulle ha uppkommit om felaktigheten hadeåt-
gärdats omedelbart före skadans uppkomst 

19.1.2skada som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), beläggning elle-
ravsättning såvida inte skadan uppkommer på grund av en extraordinär händelse. Med extraordinärhän-
delse avses en plötslig och oförutsedd händelse som ligger utanför ramen för de risker som normaltär 
förbundna med användningen av den egendom som skadas 

19.1.3skada genom, stöld, bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott. Vid stöld ellerannat 
tillgrepp gäller dock försäkringen om tidpunkten för brottet kan preciseras och om rimligasäkerhetsåt-
gärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samtförhållandena i övrigt 

19.1.4skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som 
kanavhjälpas genom normal service eller justering 

19.1.5skada på begagnad egendom till följd av provdrift eller liknande. Försäkringen gäller dock omden 
försäkrade kan påvisa att skadan inte till någon del orsakats av bristfällighet eller felaktighet denbegag-
nade egendomen, 

19.1.6skada som orsakats av handlande eller underlåtenhet, som - med hänsyn till omständigheterna 
-inneburit betydande risk för skadans uppkomst. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa 
attvarken han eller hans arbetsledning varit medveten om eller borde ha varit medveten om skaderisken 

19.1.7skada på Hjälpmedel* som består i sönderfrysning av förbränningsmotor med därtill hörandekyl-
system 

19.1.8skada på Hjälpmedel* som inte är en följd av påvisbar yttre orsak 

19.1.9skada på förbrukningsmaterial ingående i Hjälpmedel*, t ex drivmedel, däck och slangar, 
filter,linor, packningar, remmar och kedjor, larvband och transportband. 
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan påvisa att skadan har uppkommit genom oförutseddyt-
tre orsak och att skadan skulle ha uppkommit även om egendomen inte varit i drift 

19.1.10skada vars uppkomst eller omfattning har direkt eller indirekt samband med genombrott idamm 
avsedd för magasinering av vatten för kraftverk, som inte utgör arbete 

19.1.11Vid skada på Arbeten efter ugången garantitid gäller försäkringen inte för skada till följd av fel-
som, i kontrakt eller administrativa föreskrifter, särskilt avtalats om att anses vara väsentliga. 

41.Skadevärderingsregler
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41.1Arbeten* 
Skada på Arbeten värderas enligt skadevärderingsreglerna för Maskinerier* i A.41.4. 

41.2Befintlig egendom* 
Skada på Befintlig egendom värderas efter bolagets värderingsregler som gäller för det egendomsslageg-
endomen tillhör för ägaren. 

41.3Hjälpmedel* 
Skada på Hjälpmedel värderas enligt skadevärderingsreglerna för Maskinerier* i A.41.4. 

42.Självrisk* 

42.1Självrisken är angiven i försäkringsbrevet. 

Självrisken är dock lägst 50 % av prisbasbeloppet vid 
•skada på Hjälpmedel* bestående av mobilkran, tornsvängkran, gräv-, schakt-, väg- ochpåln-

ingsmaskin 
•skada på motordrivna fordon och släpfordon till dessa. 
Avtal kan träffas om högre självrisk som då anges i försäkringsbrevet. 

42.2Särskild självrisk* 

42.2.1Vid skada på Arbeten, efter utgången garantitid, dras från de sammanlagda kostnaderna förskada, 
utredning, förhandling rättegång, skiljemannaförfarande, röjning och räddning en självrisk somär lägst 1 
prisbasbelopp om inte annan självrisk är angiven i försäkringsbrevet. 

42.2.2Vid skada på Arbeten som den försäkrade är skyldig att ersätta enligt Konsumenttjänstlagen(SFS 
1985:716) eller ABS (Allmänna bestämmelser för småhusentreprenad) och som inträffar senare än
5 år efter avlämnandet eller öertagandet är självrisken lägst 1 prisbasbelopp 

42.2.3Vid skada genom stöld kan förhöjd självrisk tillämpas, se säkerhetsföreskrifter 
Q.01.25Skyddskrav - Egendomsförsäkring på Arbetsområde - Allmänt och Q.01.26 Skyddskrav -
Egendomsförsäkring på Arbetsområde - inhägnat område. 

43.Skadeersättningsregler 

43.1Helvärdeförsäkring* 

43.1.1Ersättningsbelopp 
Ersättningsbeloppet utgörs av 
•skadebelopp enligt A3.41. Skadevärderingsregler 
•röjningskostnad enligt A3.43.4 
•räddningskostnad enligt A3.43.5 med 
avdrag för 
•självrisk* enligt A3.42 
•eventuell underförsäkring* enligt A3.43.1.2och med hänsyn till 
•leverantörsgaranti enligt A3.43.11.
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43.1.2Underförsäkring* 
Om försäkringsbeloppet* vid skadetillfället understiger det belopp som anges i A3.08, föreligger
underförsäkring. Ersättningsbeloppet minskas då till så stor del som försäkringsbeloppet utgör av däran-
givna belopp. 

Är försäkringsbeloppet gemensamt för flera föremål men lägre än föremålens sammanlagda beloppen-
ligt A3.08, minskas ersättningsbeloppet för sådant föremål till så stor del som försäkringsbeloppetutgör 
av detta belopp. 

Om försäkringstagaren lämnat uppgifter för premieberäkning i enlighet med Y.03.2.1 lämnas 
ersättningintill gällande försäkringsbelopp, d v s bestämmelserna om underförsäkring tillämpas inte. 

43.2Förstariskförsäkring* 

43.2.1Ersättningsbelopp 
Ersättningsbeloppet utgörs av 
•skadebelopp enligt A3.41 Skadevärderingsregler 
•röjningskostnad enligt A3.43.4 
•räddningskostnad enligt A3.43.5 med 
avdrag för 
•självrisk* enligt A3.42 och 
med hänsyn till 
•leverantörsgaranti enligt A3.43.11. 

43.2.2Högsta ersättning 
Ersättning lämnas högst med försäkringsbeloppet. 

43.2.2.1Arbeten* efter garantitidens utgång 
Vid skada till följd av fel efter garantitiden är bolagets ersättningsskyldighet begränsad 
tillförsäkringsbeloppet för Arbeten, dock högst 10 Mkr vid varje skada och högst 20 Mkr per-
försäkringsår, om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
Ersättningen för skada som uppkommer av samma orsak under en följd av år är begränsad till de-
försäkringsbelopp per skada och försäkringsår som gäller det år skadan framträder och upptäcks. 

43.4Röjningskostnad 
I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för kostnader förnöd-
vändig rivning, röjning, borttransport, destruktion och deponering. 

Ersättning lämnas inte för röjning av oförsäkrade grunder och fundament. 

Vid förstariskförsäkring* begränsas den sammanlagda ersättningen till försäkringsbeloppet. 

43.5Räddningskostnad 
Bolaget ersätter den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt R.05 endast i den mån de va-
ritägnade till att begränsa sådan fysisk skada som inträffat och som omfattas av försäkringen. Bolaget-
ersätter sådana åtgärder som med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.
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I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för skada somup-
pkommit genom att försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd skadats, förkommit eller stulits.
Ersättning lämnas dock inte om gottgörelse kan erhållas från annat håll. 

Vid förstariskförsäkring* begränsas den sammanlagda ersättningen till försäkringsbeloppet. 

43.10Inteckningshavare 

43.10.1Panträtt i fast egendom 
För den som har panträtt i fast egendom gäller bestämmelserna i lag om rätt för borgenär till betalningur 
ersättning på grund av brandförsäkringsavtal. Med brandförsäkringsavtal jämställs även annatförsäkring-
savtal till den del det omfattar ersättning för skada genom brand, åskslag, explosion ellerluftfartyg. 

43.10.2Företagsinteckning 
Om den som innehar rätt enligt företagsinteckning anmäler namn och adress hos bolaget, så har han, 
omskadan avser företagsintecknad egendom, företrädesrätt till ersättning för skada genom brand, 
åskslag,explosion eller luftfartyg. Detta gäller oavsett om ersättningen lämnas på grund avbrand-
försäkringsavtal eller annat försäkringsavtal. Företrädesrätten gäller om ersättningsbeloppetöverstiger 
10 % av försäkringsbeloppet för ifrågavarande slag av egendom. Gällande lag om inbördesföreträdesrätt 
mellan dessa inteckningshavare samt om andra rättsägares rätt vid konkurs och utmätningär tillämplig. 

43.11Leverantörsgaranti 
Är leverantör eller entreprenör enligt åtagande i avtal skyldig att ersätta skada på försäkrad egendom-
betalar bolaget inte kostnaden härför. Denna begränsning avser dock inte följdskada på annanfunktionell 
enhet än den som varit felaktig. 

Undantaget tillämpas inte i den mån leverantör eller entreprenör inte kan fullgöra sin skyldighet och 
denförsäkrade kan styrka detta. 

Är den försäkrade tillverkare eller försäljare av den försäkrade egendomen, lämnas inte ersättning för-
skada på denna, om skadan skulle ha omfattats av för branschen gängse garanti vid försäljning ellerlev-
erans. 

Anm
Bestämmelserna tillämpas inte på Arbeten*. 

43.12Skadeersättningsregler i övrigt 
Entreprenadavtalets regler beträffande den försäkrades rätt att återställa skadat Arbete* ska tillämpas. 

Bolaget har rätt att i stället för att betala kontant ersättning föreskriva att skadad egendom återställs el-
lertillhandahålla annan likvärdig egendom. 

Bolaget är inte skyldigt att överta skadad egendom, men har rätt att efter värdering överta större eller-
mindre del av denna.
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Kommer egendom för vilken ersättning utgetts till rätta ska egendomen snarast ställas till bolagetsför-
fogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål återbetalar därförerhållen 
ersättning. 

43.20Tidpunkt för betalning av skadeersättning 
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt fullgjortvad 
som åligger honom. 

Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först när försäkrad egendom återställs elleråter-
anskaffas, ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade visat att så skett. 

Om myndighets förbud att återuppföra skadad byggnad* överklagats och bolaget på grund av dettavän-
tat med att betala ut ersättning, ska ersättningen betalas senast 1 månad efter det att bolaget fåttkänne-
dom om att överklagandet inte lett till ändring. 

Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter 
detatt bolaget erhållit utredningen eller värderingen. 

43.21Räntebestämmelser 
Betalas skadeersättning senare än vad som sagts ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalar bolaget-
ränta enligt Riksbankens referensränta. 
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*. 
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommit 
påhonom enligt avsnitt R. 

B1.Avbrottsförsäkring 

01.Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren såsomin-
nehavare av försäkrad rörelse. 

02.När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för avbrottsskada till följd av egendomsskada m m enligt B1 11.1, dåeg-
endomsskadan inträffar under den tid försäkringen är i kraft. 

04.Försäkrat intresse 
Försäkringen avser avbrottsskada som är en följd av egendomsskada m m enligt B1 11.1. 

Med avbrottsskada avses sådan skada som består i att det försäkringsmässiga täckningsbidraget minska-
seller går förlorat genom inskränkning i den försäkrade rörelsen. 

04.1Försäkringsmässigt täckningsbidrag 
Med försäkringsmässigt täckningsbidrag avses resultatet av följande beräkning av poster bokfördae-
nligt kontoplan EU BAS (om sådan används eller skulle ha använts). 
Intäkter +
3000-3799
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Huvudintäkter, fakturerade kostnader, rörelsens
sidointäkter, intäktskorrigeringar 

3900-3929 Övriga rörelseintäkter 
3980-3999 Erhålla bidrag, övriga ersättningar och intäkter 
Kostnader -
4000-4999 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa

köpta tjänster 
5020-5049 (75%) Elavgifter för belysning, värme, vatten och

avlopp 
5120-5149 (75%) Elavgifter för belysning, värme, vatten och

avlopp 
5300-5399 Energikostnader 
5400-5499 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 
5500-5599 Reparation och underhåll 
5600-5699 Kostnader för transportmedel 
5700-5799 Frakt och transport 
6800-6899 Inhyrd personal 
6910-6919 Licensavgifter och royalties 

Anm.
Annan definition av täckningsbidrag kan tillämpas, vilken då anges i försäkringsbrevet. 

04.2Undantag 
Ersättning lämnas inte för förlust som beror på förlängd avbrottstid på grund av den försäkradeseko-
nomiska förhållanden, t ex bristande försäkringsskydd eller kapitalbrist. 

Ersättning lämnas inte heller för sådan förlust som orsakats av att en del av ansvarstiden* utnyttjats för-
förbättring, utvidgning eller annan förändring av den skadade egendomen utöver dess återställande till-
samma skick som före skadan. Detta gäller även sådan förändring som är en följd av myndighets åtgärd. 

08.Försäkringsbelopp 
Om inte annat anges i försäkringsbrevet eller i åsatt villkor gäller avbrottsförsäkringen utan-
försäkringsbelopp. 

11.Vad försäkringen gäller för 

11.1Avbrottsskada 
Försäkringen gäller för avbrottsskada genom 
•sådan skada som egendomsförsäkringen enligt A.01-16 och A3.01-19 gäller för 
•oförutsett avbrott i tillförsel utifrån av el, gas, vatten, värme eller data- och telekommunikation 
•att tillträde till rörelsen hindras genom avspärrning beordrad av Räddningstjänst eller Polismyndighet.

Ersättning lämnas i den mån ersättning inte kan fås av allmänna medel och högsta ersättning är 10pris-
basbelopp*.
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•att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av att sådan skada som egendomsförsäkring enligt
A.11-16 gäller för, inträffat inom Norden hos leverantör eller kund med vilken försäkringstagaren 
hargällande kontrakt. Försäkringen gäller inte för längre tid än den för leveranskontraktet åter-
ståendekontraktstiden. Högsta ersättning är 10 prisbasbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet. 

•att leveransavtal inte kan fullföljas på grund av att sådan skada som egendomsförsäkring enlig-
tA3.01-19 gäller för, inträffat inom Norden hos leverantör eller kund med vilken försäkringstagarenhar 
gällande kontrakt. Försäkringen gäller inte för längre tid än den för leveranskontraktet återståendekon-
traktstiden. Högsta ersättning är 10 prisbasbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet. 

Om i försäkringsbrevet angetts att maskinavbrottsförsäkring ingår, gäller försäkringen även för av-
brottgenom sådan skada som egendomsförsäkringen enligt A.18 gäller för, då skada inträffat påmaskin-
försäkrad egendom. 

Om i försäkringsbrevet angetts att avbrott allrisk ingår, gäller försäkringen även för avbrott genomså-
dan skada som egendomsförsäkringen enligt A.19.3 eller A.19.4 gäller för, då skada inträffat påallrisk-
försäkrad egendom. 

11.2Försäkringen ersätter 
Försäkringen ersätter 
•bortfall av täckningsbidrag 
•skadebegränsande kostnader 
•extrakostnader intill 5 prisbasbelopp* utöver skadebegränsande kostnader 

som uppkommer under ansvarstiden*. 

Ansvarstiden räknas från den tidpunkt då skada enligt B1.11.1 inträffat och är 12 månader om inte an-
natanges i försäkringsbrevet. 

41.Skadevärderingsregler Skada värderas 
efter ansvarstidens* slut. 

41.1Beräkning av täckningsbidrag 

41.1.1Täckningsbidrag under jämförelseperiod 
Täckningsbidraget beräknas under en jämförelseperiod, som är av samma längd som ansvarstiden*,dock 
högst 12 månader. 

Jämförelseperioden börjar 12 månader före dagen då skada enligt B1.11.1 inträffat. Överstigeransvarst-
iden 12 månader ska det sålunda beräknade beloppet ökas med täckningsbidraget under en motden 
överskjutande tiden svarande jämförelseperiod, som också börjar 12 månader före skadedagen. 

41.1.2Jämkat täckningsbidrag under jämförelseperioden 
Råder under ansvarstiden* andra förhållanden än under jämförelseperioden och sammanhänger des-
saförhållanden inte med skadan, ska det enligt B1.41.1.1 beräknade beloppet jämkas. Jämkningen ska 
skegenom att det för jämförelseperioden framräknade täckningsbidraget ökas eller minskas.
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Det jämkade beloppet ska anses utgöra det täckningsbidrag som rörelsen skulle ha gett underans-
varstiden, om skada inte inträffat. 

41.1.3Faktiskt täckningsbidrag 
Det täckningsbidrag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden* beräknas, varvid ska iakttas 
•att kostnader som inte är försäkrade, till den del de överstiger vad som proportionellt svarar 

motrörelsens minskade omfattning, ska dras från täckningsbidraget endast i den mån försäkring-
stagarenvisar att de medfört minskning av förlusten 

•att täckningsbidraget ska ökas med ett belopp som svarar mot sådant bortfall av täckningsbidrag 
somorsakas av att en del av ansvarstiden - utöver den tid som skulle ha erfordrats för att återställa 
denskadade egendomen i samma skick som före skadan - blivit använd för förbättring, utvidgning 
ellerannan förändring, inbegripet sådan som är en följd av myndighets beslut. 

41.2Skadebelopp 
Skadebeloppet utgörs av det i B1.41.1.2 angivna täckningsbidraget minskat med 
•det täckningsbidrag som rörelsen faktiskt gett under ansvarstiden* enligt B1.41.1.3 
•sådana i täckningsbidraget enligt B1.41.1.2 ingående kostnader som under ansvarstiden kunnatinbe-

sparas 
•det täckningsbidrag som innefattas i ersättning för egendomsskadan, t ex i ersättning för varor* oche-

get reparationsarbete 
•den ränteavkastning som försäkringstagaren under ansvarstiden erhållit på ersättning föregen-

domsskadan 
•sådan ökning av täckningsbidrag som till följd av skadan under ansvarstiden uppstått i annan 

rörelse,som försäkringstagaren själv eller annan för hans räkning driver 
•övriga inbesparade kostnader. 

41.3Skadevärdering genom skiljemän 
Vid tvist om värdet av avbrottsförlust ska på begäran av part värderingen hänskjutas till avgöran-
degenom skiljedom. Lagen om skiljemän tillämpas. 

42.Självrisk och Karens 

42.2Karens 
Med karens förstås att ersättning inte lämnas för uppkommet bortfall av täckningsbidrag orsakat avav-
brott under viss tid (karenstiden) räknat från den tidpunkt då skadan enligt B1.11.1 inträffade. 

Karenstiden är den i försäkringsbrevet angivna, dock alltid lägst 
•48 timmar vid avbrottsskada till följd av skada på elektrisk utrustning genom åskslag och anna-

toförutsett elfenomen samt strömavbrott enligt A.11.1 
•48 timmar vid avbrottsskada till följd av naturskada eller dammgenombrott enligt A.11.2.6 
•72 timmar vid avbrottsskada till följd av maskinskada enligt A.18 
•24 timmar vid annan avbrottsskada. 

43.Skadeersättningsregler 
Bolaget ersätter 
•skada värderad enligt B1.41 Skadevärderingsregler
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•skadebegränsande kostnader enligt B1.43.1 
•extrakostnader enligt B1.43.1 
•ränta enligt B1.43.2 med 
avdrag för 
•karens enligt B1.42 och 
med hänsyn till 
•eventuell underförsäkring* enligt B1.43.3. 

43.1Kostnader 
Bolaget ersätter 
•skadebegränsande kostnader som försäkringstagaren har fått vidkännas, dock med högst det belop-

pvarmed häremot svarande åtgärder minskat skadan 
•extrakostnader intill 5 prisbasbelopp*, utöver skadebegränsande kostnader, för att upprätthål-

laverksamheten. 
Kostnader som medför nytta även under karenstiden eller efter ansvarstidens* slut, medtas högst med-
det belopp som kan anses falla på ansvarstiden med undantag av karenstiden. 

43.2Ränta 
Bolaget ersätter skälig ränteförlust eller räntekostnad under ansvarstiden* med hänsyn till attersättnin-
gen inte betalas förrän efter ansvarstidens slut. Ränteförlust eller räntekostnad beräknas efterRiksban-
kens referensränta ökat med 2 procentenheter. 

43.3Underförsäkring 

43.3.1Försäkring utan försäkringsbelopp 
Har försäkringstagaren inte följt de bestämmelser om lämnande av uppgifter som angetts i Allmän-
naavtalsbestämmelser Y.03.2.1 och om det vid avbrottsskadan visat sig att den verkliga lönekost-
nadenunder kalenderåret närmast före det försäkringsår under vilket skadan inträffat är högre än den 
församma kalenderår uppgivna lönekostnaden, ersätts endast så stor del av skadan som den upp-
givnalönekostnaden utgör av den verkliga. 

43.3.2Försäkring med försäkringsbelopp 
Är försäkringsbeloppet lägre än det i B1.41.1.2 angivna täckningsbidraget föreligger 
underförsäkring*och ersättning lämnas endast för så stor del av skadan som försäkringsbeloppet utgör 
av nämndatäckningsbidrag. 

43.4Högsta ersättning vid avbrott genom naturskada eller dammgenombrott enligt A.11.2.6 
Bolagets sammanlagda ersättningsskyldighet för 
•egendomsskador inom en och samma fastighet enligt fastighetsregistret samt 
•därav föranledda avbrottsskador i den försäkrade rörelsen 
är vid varje skadetillfälle begränsad till 350 prisbasbelopp*. 

43.5Tidpunkt för betalning av skadeersättning 
Skada regleras efter ansvarstidens* slut. Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den-
försäkrade styrkt sina krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom. 

Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter 
detatt bolaget erhållit utredningen eller värderingen.
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43.6Räntebestämmelser 
Betalas ersättningen senare än vad som sagts ovan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalar bolaget-
ränta enligt Riksbankens referensränta. 

Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*. 

Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommit 
påhonom enligt R.01. 

C5.Miljöansvar för entreprenörer 

01.Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven entreprenadverksamhet och gäller för 
försäkringstagaren(den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten. 

02.När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är 
ikraft. 

03.Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden. 

08.Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet anger det belopp till vilket skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- 
ochräddningskostnader sammanlagt är försäkrade. 

11.Vad försäkringen gäller för 

11.5Miljöpåverkan och markarbeten 

11.5.1Person-, sak- eller ren förmögenhetsskada på grund av miljöpåverkan Försäkringen gäller för 
person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada* enligt miljöbalken sombestår i eller är en följd av 
•förorening av eller annan inverkan på vattendrag, sjö, vattentäkt eller annat 

vattenområde,grundvatten samt mark, byggnad*, anläggning eller anordning 
•ändring av grundvattennivån om skadan inträffar inom två år efter utförandet av det skadegörandear-

betet 
•rök, sot, damm, ånga, gas eller annan luftförorening 
•buller 
•skakning 
•värme, lukt eller ljus 
•annan liknande störning.
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11.5.2Sakskada och ren förmögenhetsskada på grund av markarbeten 
Försäkringen gäller för sakskada och ren förmögenhetsskada* som den försäkrade kan bli ans-
varig förenligt miljöbalken om skadan orsakats genom följande markarbeten; sprängning, pålning, 
spontning,schaktning eller grävning. 

11.6Byggarbetsmiljösamordnare enligt arbetsmiljölagen 
Försäkringen gäller för det ansvar som följer av 3 kap 6-7 §§ arbetsmiljölagen som den försäkrade har-
som byggarbetsmiljösamordnare eller självständig uppdragstagare. 

11.20Åtagande 
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk* åtar sigbo-
laget gentemot den försäkrade att 
•utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
•förhandla med den som kräver skadestånd 
•föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs-

eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte 
kanfå utav motpart eller annan samt 

•betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att erlägga. 

12.Vad försäkringen inte gäller för 

12.1Försäkringen gäller inte för skada 
•som den försäkrade åtagit sig att ersätta utöver AB 04 eller annan allmän bestämmelse utfärdad avbran-

schorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde 
•som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av byggherre 
•som orsakats av verksamhet vid stationär anläggning 

Anmärkning
Med byggherre avses den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning arbete utförs. 

12.2Känd eller förutsebar miljöskada 
Försäkringen gäller inte för miljöskada som vid försäkringens ikraftträdande var känd eller borde vara-
känd av företags- eller driftledning. 

Försäkringen omfattar inte heller miljöskada som har sina orsaker i sådana omständigheter att den-
försäkrade eller hans driftledning borde ha insett att skada skulle komma att inträffa. 

12.3Böter, viten miljöskyddsavgift 
Försäkringen gäller inte för böter, viten eller miljöskyddsavgifter. 

12.4Åsidosättande av lag eller myndighets föreskrift 
Försäkringen gäller inte för miljöskada som orsakats av eller eljest har sin grund i åsidosät-
tande avföreskrift i lag eller tillståndsbeslut, såvida inte den försäkrade kan visa att driftledningen, 
dåmiljöstörningen ägde rum, varken haft eller borde ha haft kännedom om åsidosättandet.
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12.5Atomskada 
Försäkringen gäller inte för sådan atomskada som den försäkrade kan göras ansvarig för enligtato-
mansvarighetslagen eller motsvarande utländsk lagstiftning. 

12.30Arbetsskada och annan försäkring 

12.30.1Arbetsskada 
Försäkringen gäller inte för arbetsskada* som drabbar försäkrads egna anställda. 

12.30.2Annan försäkring 
Försäkringen gäller inte till den del ersättning kan lämnas genom annan försäkring. Försäkringen 
gällerdock om regressrätt föreligger mot den försäkrade. 

13.Särskilda krav vid grundläggningsarbete och förändring av grundvattennivån 

13.1Vid grundläggningsarbete ska förbesiktning (syneförrättning) ske av byggnader och anläggningari 
grannskapet som enligt erfarenhet normalt löper risk att skadas. Förbesiktningsprotokoll ska upprätta-
soch kompletteras med erforderliga fotografier. 

Förbesiktigad egendom ska efter grundläggningsarbetets slutförande utan dröjsmål efterbesiktigas. 

13.2Vid arbeten där grundvattennivån kan påverkas ska erforderliga undersökningar göras förearbetets 
genomförande för att fastställa grundvattennivån och dessutom ska nivån följas under arbetetsgång. 

13.3Eftersätts kraven i 13.1 eller 13.2 lämnas endast ersättning för skada som genom tillförlitligutred-
ning visas ha uppkommit som en följd av grundläggningsarbetet eller förändringen avgrundvatten-
nivån. Det åligger den försäkrade att tillhandahålla sådan utredning. 

Ersättning lämnas inte för kostnader för 
•för- eller efterbesiktningar 
•skydds- och förstärkningsåtgärder 
•att fastställa och följa grundvattennivån. 

42.Självrisk 

42.1Självrisken vid personskada utgörs av avtalad självrisk enligt C.42 Ansvarsförsäkring. 

42.2Självrisken vid 
•sakskada är lägst 10% av skadebeloppet, dock lägst 20 % av prisbasbeloppet och högst 10pris-

basbelopp. 
•ren förmögenhetsskada* är lägst 10% av skadebeloppet, dock lägst 1 och högst 10 prisbasbelopp om 
inte annat anges i försäkringsbrevet. 

43.Skadeersättningsregler 

43.1Högsta ersättning 
Bolagets ersättningsskyldighet är begränsad till 10 Mkr per försäkringsår, dock högst 1 Mkr per-
försäkringsår vid ren förmögenhetsskada*.
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44.Återkrav 
Har bolaget utgivit ersättning för den försäkrades räkning för skada som även byggherren eller annan är-
skyldig att ersätta enligt miljöbalken, övertar bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av denne. 

Q.Säkerhetsföreskrifter 

01.Egendoms-, Avbrotts-, Hyresförlust- och Extrakostnadsförsäkring 

01.25Skyddskrav - Egendomsförsäkring på Arbetsområde* - Allmänt 
Vid stöld ska nedan angivna skyddkrav vara uppfyllda. 

Omslutningsyta* (vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet m m) ska - såväl vad avser detbyggnadsteknis-
ka utförandet som lås och reglingsanordningar - i sin helhet ge ett efter förhållandenagodtagbart skydd 
mot inbrott* och försvåra bortförandet av stöldgods. Exempel på godtagbarväggkonstruktion 
•regelvägg med yttersida av 16 mm spontade bräder och innersida av 10 mm byggplatta 
•enkelskiktsvägg av minst 25 mm spontade bräder 
•enkelskiktsvägg av minst 1 mm stålplåt. 
För golv och tak godtas utförande som ger samma skydd mot inbrott som vägg. 

Dörr (såväl dörrblad som övriga delar), port och lucka i omslutningsyta* ska ge godtagbart skydd motin-
brott*. 

Dörr ska antingen vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet (instickslås och slutbleck) 
ellervara försedd med stålbom minst 10 x 50 mm som räcker över hela dörren och som är fäst och säkrad 
idörrkarmarna med genomgående bultar. Stålbommen ska vara låst med godkänt hänglås. 

För pardörrar gäller dessutom att den ena dörren ska vara reglad upp- och nedtill med 
säkradekantreglar eller på likvärdigt sätt. 

Utåtgående dörr ska ha bakkantsäkring. 

Slagdörr av trä med instickslås ska förstärkas med av försäkringsbolagen godkänd 
dörrförstärkning(långskyltar) på båda sidor. Andra dörrtyper, t ex skjutdörrar ska förstärkas på likvär-
digt sätt. 

För port och lucka godtas samma eller likvärdigt utförande som för dörr. 

Dörr, port och lucka anses inte låst om nyckel* kvarlämnats i låset. Öppnings-

bart fönster i omslutningsyta* ska vara stängt och invändigt reglat. 

Öppningsbart fönster vars nedre kant är belägen lägre än 4 m över markplan eller som på annat sätt 
ärlätt åtkomligt (t ex från balkong, tak, brandstege) ska antingen vara låst med av försäkringsbolagen-
godkänt fönsterlås eller annan låsanordning som för det särskilda fallet godtagits av bolaget eller hain-
krypningsskydd*.
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Varje fönster med ruta av annat material än glas ska antingen ha inkrypningsskydd eller vara utfört såatt 
det ger samma skydd mot inbrott* som inkrypningsskydd. 

Fönster anses inte låst om nyckel* kvarlämnats i låset. 

Annan öppning som är större än 150 x 300 mm i omslutningsyta* ska ha inkrypningsskydd*. 

01.25.1Särskild påföljd vid åsidosättande 
Har föreskriften inte följts är självrisken lägst 50% av prisbasbeloppet. 

01.26Skyddskrav - Egendomsförsäkring på Arbetsområde - Inhägnat område 

Området där den försäkrade egendomen förvaras ska vara omslutet av ett områdesskydd (stängsel,vägg, 
grind, port m m), som i sin helhet ger ett efter förhållandena godtagbart skydd mot inbrott* ochförsvårar 
bortförandet av stöldgods. 

Områdesskyddet ska bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst 2,20 m hög varav de översta 0,2m 
ska utgöras av minst 2 rader taggtråd. Områdesskyddet ska anslutas så nära till marken att inkrypningunder 
inhägnaden förhindras. Områdesskyddets fastsättningsanordningar, stolpar, stag m m ska varaförankrade i 
marken på ett godtagbart sätt. 

Exempel på godtagbart utförande 
•flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek inte överstigande 50 x 50 mm 
•vägg av trä minst 25 mm tjock 
•vägg av stålplåt minst 1 mm tjock. 

Grind, port och dörr ska uppfylla samma krav på skydd mot inbrott* som områdesskydd (stängsel och-
vägg) enligt ovan. 

Grind, port och dörr ska vara låst med av försäkringsbolagen godkänd låsenhet (instickslås ochslut-
bleck eller hänglås med beslag). Beslag till hänglås ska ha minst samma motståndskraft motinbrott-
sangrepp som låset. 

Vid gångjärnen ska finnas spärranordning som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Port och dörrska 
vara försedda med likvärdigt skydd. 

Grind, port och dörr anses inte låst om nyckel* kvarlämnats i låset. 

01.26.1Särskild påföljd vid åsidosättande 
Har föreskriften inte följts är självrisken lägst 50% av prisbasbeloppet. 

07.Miljöansvarsförsäkring för entreprenörer 

•de föreskrifter som anges i försäkringsbrevet
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•att de föreskrifter som meddelas i lag eller författning eller av myndighet efterlevs och att anvisningart 
ex Boverkets byggregler (jämte kommentarer) och Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverketsanvis-
ningar följs 

•att dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept, 
instruktioner,bruksanvisningar, avtal, garantier och liknande handlingar i rimlig omfattning förvaras 
och påbolagets begäran företes när det kan vara av betydelse för att kunna fastställa leveranstidpunkt, 
omskadeståndsskyldighet föreligger, eller om produkt varit defekt vid leverans. 

02.20Påföljd vid åsidosättande av föreskrift 
Åsidosätter den försäkrade angivna föreskrifter görs ett avdrag med 20 % av annars utgående 
ersättning,dock lägst 50 % av prisbasbeloppet* och högst 10 prisbasbelopp. Avdraget kan minskas om 
särskildaskäl kan anses föreligga med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter. 

Sådant avdrag görs dock inte 
•om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits 
•om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts. 

Y.Allmänna avtalsbestämmelser 

01.Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen 
Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och är 1 år om inte annat anges i
försäkringsbrevet. Tecknas försäkring på begynnelsedagen räknas försäkringstiden dock först från dentid-
punkt då försäkringsavtalet ingås. 

Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar den premie sombo-
laget genom utsänd avi underrättar honom om. Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla förden 
nya försäkringen ska bolaget meddela detta senast då premieavin sänds ut. 

Har bolaget anledning att inte förnya försäkringen ska försäkringstagaren underrättas om detta senast 
1månad före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs försäkringen med lika mångad-
agar som meddelandet är försenat. 

02.Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden 

02.1Bolaget har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen att upphöra 
•3 dagar efter uppsägningen vid första premieperioden (nyteckning) 
•7 dagar efter uppsägningen vid senare premieperiod. 

02.2Bolaget har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång 
•om försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget 
•om ett i försäkringsavtalet angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sättsom 

bolaget inte kan antas ha tagit i beräkning. 

02.3Om försäkrad inte tillåter att bolaget besiktigar försäkrad egendom har bolaget rätt att säga up-
pförsäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen. 

02.5Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till-
väsentlig del faller bort, t ex genom att egendom avyttras.
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02.10Förändring av avtal vid terroristattack 
Bolagets återförsäkring kan med anledning av skada orsakad av terrorism komma att förändras. Bo-
lagetäger därför rätt att helt exkludera eller förändra sitt åtagande enligt detta avtal med anledning av 
skadaorsakad av terrorism 14 dagar efter det att meddelande härom avsänts till försäkringstagaren. 

03.Premiebetalning och uppgifter för förnyad försäkring 

03.1Första premie 
Premien ska betalas i förskott. Bolagets ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även ompre-
mien ännu inte har betalats. Detta gäller endast under förutsättning att premien betalas inom 14 daga-
refter det att bolaget skickat ut premieavin. 

Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av avi föreligger dröjsmål med premiebetaln-
ing.Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder bolagets ansvarighet först dagen 
efterbetalningen. 

03.2Förnyad försäkring 

03.2.1Uppgifter för förnyad försäkring 
För beräkning av premie för nytt försäkringsår ska försäkringstagaren på anfordran utan dröjsmål läm-
nauppgift om 
•det vid tidpunkten för uppgiftslämnandet aktuella nyanskaffningsvärdet* för maskinerier* och-

helvärdeförsäkrade byggnader 
•ny-, till- eller ombyggnad eller annan därmed jämförlig förbättring av fullvärdeförsäkrad byggnad* 
•det beräknade högsta värdet av varor* under kommande försäkringsår 
•det beräknade högsta värdet av Arbeten* på ett och samma Arbetsområde* under kommande-

försäkringsår 
•det vid tidpunkten för uppgiftslämnandet aktuella nyanskaffningsvärdet för Hjälpmedel* 
•årslönekostnaden* fördelad dels på verksamhet på Arbetsområde och dels annan angiven verksamhet 
•årsomsättningen* fördelad dels på verksamhet på Arbetsområde och dels annan angiven verksamhet. 

03.2.2Förnyelsepremie 
Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte-
betalas tidigare än 1 månad efter det att bolaget skickat ut premieavin. 

Försäkringen förnyas under förutsättning att premien betalas inom här föreskriven tid. 

Försäkringen förnyas även om premien betalas senare än inom föreskriven tid, dock endast under-
förutsättning att betalning sker innan försäkringen sagts upp. Bolagets ansvarighet inträder i detta 
fallförst dagen efter betalningen. 

03.3Tilläggspremie under försäkringstiden 

Om tilläggspremien i sin helhet är föranledd av att försäkringen utökats, gäller för tilläggspremien vad-
som sagts om första premien (se Y.03.1).
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Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut 
premieavin,begränsas bolagets ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie. 

03.4Särskilda regler vid kontobetalning 
Utöver vad som anges i Y.03.1 - Y.03.3 gäller bestämmelserna i kontoavtalet (autogiroavtalet). 

Om kontot upphör att gälla av annan anledning än utebliven betalning aviseras premie för återståendedel 
av försäkringstiden. Premie ska betalas enligt reglerna i Y.03.1 - Y.03.3 Om kontot upphör att gälla på 
grund av bristande betalning har bolaget rätt att säga upp försäkringenenligt Y.02.1. 

03.5Särskilda regler vid annan delårsbetalning än konto 
Premie för senare premieperiod (månads-, kvartals- eller halvårsbetalning) ska betalas senast påperi-
odens första dag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än en månad efter det att bolagetskickat 
ut premieavin. 

Betalas inte premien i rätt tid föreligger dröjsmål med premiebetalningen och bolagets ansvarighet-
upphör, d v s bolaget ansvarar inte längre för försäkringsfall. Betalas premien senare men innan-
försäkringen sagts upp, återinträder bolagets ansvarighet först dagen efter betalningen. 

04.Rätt till premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid 
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla ska bolaget återbetala det be-
loppsom svarar mot den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början hadebe-
stämts att gälla för den kortare tiden. 

Om försäkringen efter bolagets uppsägning upphör att gälla återbetalar bolaget oförbrukad del avpre-
mien. 

Om försäkrad egendom skadats är den premie som belöper på ett försäkringsbelopp motsvarandeska-
deersättningen förbrukad. 

05.Upplysningsplikt och riskökning 

05.1Felaktiga eller ofullständiga uppgifter 
Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnades då försäkringen tecknades 
ellerförnyades. Den som vill teckna, utvidga eller förnya en försäkring ska lämna upplysningar som 
kan habetydelse för frågan om försäkring ska meddelas. Försäkringstagaren ska ge riktiga och full-
ständigaupplysningar och även utan förfrågan från bolaget ska försäkringstagaren lämna uppgifter som 
är avuppenbar betydelse för riskbedömningen. Om bolaget begär upplysningar enligt meningen ovan 
underförsäkringstiden ska försäkringstagaren lämna sådana. Om en försäkringstagare inser att bolaget 
tidigarehar fått oriktiga uppgifter eller ofullständiga uppgifter ska försäkringstagaren utan oskäligt 
dröjsmålrätta uppgifterna. 

Har försäkringstagaren lämnat uppgifter, som han insett eller bort inse vara felaktiga eller 
ofullständiga,och har detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor, begränsas bolagets 
ansvarighet tillvad som svarar mot erlagd premie och de villkor som egentligen skulle ha gällt. Om bo-
laget medkännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring, lämnas ingen ersättning om 
skadainträffar.
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05.2Ändrade förhållanden 
Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen ökad risk för ska-
daska försäkringstagaren meddela detta till bolaget. Skulle ändringen ha medfört högre premie eller
ändrade villkor och har försäkringstagaren utan skälig anledning underlåtit att meddela bolaget
ändringen begränsas ansvarigheten på samma sätt som anges i Y.05.1. 

06.Återkrav 
I den mån bolaget har betalat ersättning övertar bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av den-
som är ansvarig för skadan. 

10.Personuppgiftslagen - dina personuppgifter 
De personuppgifter som du lämnar till Inlands Försäkringsbolag behandlas i enlighetmed personuppgift-
slagens bestämmelser. 

Uppgifterna inhämtas normalt direkt från dig själv eller annat bolag inom länsförsäkringsgruppen men 
ivissa situationer kan uppgifter inhämtas från arbetsgivare eller annan. Telefonsamtal som sker med 
digkan komma att spelas in för dokumentation av lämnade uppgifter. Det åligger försäkringstagare at-
tinformera sina arbetstagare om den behandling av personuppgifter som Inlands Försäkringsbolag utför 
enligtdenna punkt i försäkringsvillkoren. 

Inlands Försäkringsbolag behandlar vissa personuppgifter om dig, samt om till exempel 
försäkringstagare,försäkrade, medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare, såsom exem-
pelvis namn- ochadressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och medbor-
garskap, vissaekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. Uppgifterna kan uppdateras genom externa 
register, tillexempel SPAR. 

Uppgifterna behandlas för att ge en helhetsbild av ditt/ert engagemang inom Inlands Försäkringsbolag 
och länsförsäkringsgruppensamt för att Inlands Försäkringsbolag ska kunna teckna och fullgöra avtal 
och rättsliga skyldigheter, fullgöraåtgärder som begärts innan eller efter avtal tecknats samt framställa 
rättsliga anspråk, ge en god service,marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser samt i övrigt 
kunna uppfylla de krav som ställspå verksamheten. 

Uppgifterna är avsedda att i första hand användas hos Inlands Försäkringsbolag men kan lämnas ut 
tillandra företag, föreningar, organisationer som Inlands Försäkringsbolag samarbetar med, inom och 
utomEU- och EES-området exempelvis återförsäkringsgivare, samt myndigheter i de fall skyldighet-
föreligger enligt lag. Personuppgifter kan komma att behandlas under viss tid även om försäkring inte-
beviljas och sedan försäkring avslutats. 

Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare på ditt/ert försäkringsbesked. Du-
som är fysisk person har rätt att, en gång om året, kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vibe-
handlar som rör dig, efter en skriftlig egenhändigt undertecknad ansökan. Eventuella felaktigapersonup-
pgifter kan du självklart be att få rättade. Du kan också skriftligen anmäla att dinapersonuppgifter inte 
får behandlas för direkt marknadsföring. Din ansökan eller anmälan skickas till dittförsäkringsbolag.
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11.Gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) med mera 
Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registre-
raanmälda skador i anledning av denna försäkring. Registret används endast i samband medskaderegler-
ing. Personuppgiftsansvarig för det gemensamma skadeanmälningsregistret är GSR AB.Dessutom kan 
bolaget komma att lämna uppgifter till Larmtjänst AB för utredning av oklara uppgifteroch eftersökning 
av stulen egendom. 

12.Dubbelförsäkring 
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i den-
naförbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten 
fördelasdå mellan försäkringarna på sätt som anges i försäkringsavtalslagen. 

13.Force majeure 
Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning 
elleriståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, 
inbördeskrig,revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller 
nationalisering,rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myn-
dighet. 

14.Preskription* 
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan motförsäkrings-
bolaget inom tio år från tidpunkten när det förhållande, som enligt försäkringsavtalet,berättigar till 
sådant försäkringsskydd inträdde. Annars går rätten till ersättning förlorad. 

Anmärkning
Med det förhållande som berättigar till försäkringsskydd menas: 
•Vid egendomsförsäkring - tidpunkten för försäkringsfallet. 
•Vid avbrotts- och hyresförlustförsäkring - tidpunkten för ansvarstidens slut. 
•Vid ansvarsförsäkring - tidpunkten då försäkrad fick kännedom om skadeståndskrav mot honom. 

Om anspråk har framställts till bolaget inom ett år är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från-
det att bolaget har förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket eller, om bolaget skriftligenförelagt 
en försäkrad att väcka talan är denna frist minst ett år från det att den försäkrade fick del avföreläggan-
det. 

Anmärkning
Anspråk på försäkringsersättning måste framställas inom ett år enligt R 01.2 och R 02.2. 

15.Lagar 
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. 

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta försäkringsavtal eller frågor med anknytning til-
lavtalsförhållandet ska avgöras enligt svensk lag i svensk domstol. 

Z.Definitioner



V081:13 

Ansvarstid 
Med ansvarstid avses den längsta tid under vilken ersättning kan lämnas räknat från den dageg-
endomsskadan inträffat. 

Arbeten 
Härmed avses 
•egendom - även av förbrukningskaraktär - och arbetsprestationer som ingår i den försäkrades avtalade

åtagande eller utförande i egen regi 
•egendom och arbetsprestationer som beställaren tillhandahåller. 
Till Arbeten räknas inte befintlig egendom som berörs av åtgärd för utförande av Arbeten och inteheller 
Hjälpmedel. 

Arbetsområde 
Med Arbetsområde avses område som står till den försäkrades disposition för utförande av försäkrade
Arbeten samt tillfällig förvaring i samband med sådana Arbeten. Till Arbetsområde räknas inteordi-
narie (fasta) försäkringsställen såsom kontor, verkstäder och förråd. 

Arbetsskada 
Med arbetsskada avses skada till följd av olycksfall i eller under färd till och från arbetet samt annans-
kadlig inverkan i arbetet. 

Arbetstagares egendom 
Härmed avses arbetstagares 
•personliga lösegendom, dock inte egendom hänförlig till objekttypen Pengar och värdehandlingar 
•egendom, som enligt kollektivavtal vid skada ska ersättas av arbetsgivaren. 

Basbelopp 
Se prisbasbelopp. 

Befintlig egendom 
Härmed avses beställare tillhörig egendom och egendom som tillhör privatperson i egenskap 
avhyresgäst eller bostadsrättshavare inom eller i direkt anslutning till Arbetsområde. Till befintligeg-
endom räknas inte Arbeten och Hjälpmedel. 

Byggnad 
Härmed avses byggnad och sådan egendom som hör till byggnad enligt 2 kap 2 § jordabalken somlyder: 
“Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat tillsta-
digvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning förvat-
ten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, elementtill 
värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel ochnyckel. I 
enlighet med vad som sägs i första stycket hör därjämte i regel till byggnad, såvitt angår 
•bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt maskin för tvätt eller-

mangling, 
•butikslokal: hylla, disk och skyltfönsteranordning, 
•samlingslokal: estrad och sittplatsanordning, 
•ekonomibyggnad till jordbruk: anordning för utfodring av djur och anläggning för maskinmjölkning, 
•fabrikslokal: kylsystem och fläktmaskineri.
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Reservdel och dubblett till föremål, som avses i första eller andra stycket, hör ej till byggnaden.” 

Till byggnad räknas även oljetank och bränsle inom fastigheten, avsedda för försäkrad byggnadsup-
pvärmning. 

Dagsvärde 
Härmed avses marknadsvärdet vid skadetillfället. Kan detta inte fastställas utgör dagsvärdetnyanskaf-
fningsvärdet, med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskadanvändbarhet 
och annan omständighet. 

Fastighetsinventarier 
Härmed avses på fastigheten: 
•befintlig egendom för fastighetens skötsel, dock inte motordrivet fordon för vilket trafikskadela-

gengäller 
•befintliga inventarier som fastighetsägaren anskaffat till lägenhets eller lokalinnehavarnasgemensamma 

bruk, även om äganderätten överlåtits till en bland lägenhets- eller lokalinnehavarnabildad förening 
•befintligt byggnadsmaterial som fastighetsägaren anskaffat för fastighetens underhåll och som ärupplagt 

inom fastigheten. Som byggnadsmaterial betraktas härvid även sådan egendom, som utgjortbyggnads 
tillbehör till den fasta egendomen, men lossgjorts från denna. 

Fullvärdeförsäkring 
Med fullvärdeförsäkring avses att egendomens hela värde är föremål för försäkring. Försäkringen gäl-
lerutan försäkringsbelopp. 

Förstariskförsäkring 
Med förstariskförsäkring avses att viss del av egendomens värde är föremål för försäkring. Försäkrin-
gengäller med försäkringsbelopp. 

Helvärdeförsäkring 
Med helvärdeförsäkring avses att egendomens hela värde är föremål för försäkring. Försäkringen gäll-
ermed försäkringsbelopp. 

Hjälpmedel 
Härmed avses egendom som erfordras för utförande av försäkrade Arbeten. Till Hjälpmedel räknas 
inteegendom som är av förbrukningskaraktär. 

Inbrott 
Med inbrott förstås att någon olovligen med våld brutit sig in i lokal eller med dyrk tagit sig in i lokal. 

Inkrypningsskydd 
Med inkrypningsskydd i villkorets mening avses sådan skyddsanordning för öppning i omslutningsyta-
som syftar till att försvåra för obehörig att ta sig in i försäkringslokal. 

Kunders egendom 
Härmed avses kunder tillhörig egendom, som är i försäkringstagarens vård. I egendomens värde in-
gåräven kostnader som försäkringstagaren lagt ned på denna egendom.
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Lokal 
Som lokal anses inte fordon, arbetsredskap, fartyg, luftfartyg, plasthall, tält, container, skåp, kista eller-
liknande, om inte annat särskilt anges i försäkringsbrevet. 

Läkemedel 
Med läkemedel avses de läkemedel som omfattas av Läkemedelslagen (1992:859). 

Marknadsvärde 
Härmed avses det värde som egendom har enligt bedömningarna på den marknad där egendomen bjud-
sut. 

Maskinerier 
Med maskinerier avses egendom som inte anskaffats eller tillverkats för försäljning och som angesne-
dan. 
Till maskinerier hänförs bland annat 
•maskiner, inventarier, ledningar, som inte är att hänföra till objekttypen Byggnad 
•förbrukningsartiklar såsom bränsle och smörjmedel 
•reservdelar till egna maskiner, verktyg och redskap 
•utrustning för butik, kontor, laboratorium eller lagerlokal 
•trycksaker såsom kataloger och reklamtryck, varuprover 
•modeller, press- och stansverktyg, formar och mönster, såväl aktuella som inaktuella 
•emballage av inventariekaraktär 
•egendom anskaffad för uthyrning eller leasing 
•av försäkringstagaren bekostad fast inredning i förhyrd lokal - även om sådan enligt jordabalkentillhör 

byggnad - såvida inte annat anges i försäkringsbrevet. 

Nyanskaffningsvärde 
Härmed avses den kostnad som skulle ha uppkommit, om byggnaden färdigställts som ny vidska-
detillfället. I värdet ska inräknas alla kostnader som fordras för att byggnaden ska kunna tas i bruk.Här 
inräknas inte kostnader för byggnadsgrund eller grundmur som ligger lägre än såväl lägstakällargolvs 
undersida som angränsande mark- eller vattenyta. 

Nyckel 
Som nyckel avses även passerkort eller liknande. 

Omslutningsyta 
En yta som omsluter det aktuella objektet, som t ex vägg, golv, tak, dörr- och fönsterenhet. Lokalensalla 
väggar, golv, tak, fönster, dörrar och lås. 

Pengar och värdehandlingar 
Härmed avses 
•pengar och gällande frimärken 
•aktier, obligationer, kuponger, lottsedlar med vinst, växlar, checkar, försäljningsnotor, andrafor-

dringsbevis och värdebevis. (Även elektroniska läsbara värdebevis avses.) 

Preskription 
Preskription innebär att möjligheten till ersättning från försäkringen går förlorad om krav inte 
framställsinom rätt tid
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Prisbasbelopp 
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken. 

Ren förmögenhetsskada 
Med ren förmögenhetsskada menas ekonomisk skada som uppstår utan samband med person- ellersak-
skada. 

Ritningar och arkivalier samt datamedia 
Härmed avses 
•originalritningar och andra originalhandlingar t ex manuskript, bokföringsböcker, 

kartotek,korrespondens och exponerad originalfilm 
•tidningars, bildbyråers och fotoateljéers arkiv och liknande 
•band, cd, dvd, USB-minne eller minneskort och liknande lagringsmedia med information. 

Rån 
Med rån avses tillgrepp genom våld på person eller användare av hot som innebär trängande fara. 

Självrisk 
Härmed avses det skadebelopp som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren själv får svara för. 

Tekniskt värde 
Tekniskt värde vid viss tidpunkt är nyanskaffningsvärdet vid tidpunkten med avdrag för ålder ochsl-
itage. 

Terrorism 
Med terrorismhandling avses en handling som inbegriper men inte är begränsad till användning avtvång 
eller våld och/eller hot om tvång eller våld av en person eller grupp(er) av personer, som antingen-
handlar ensam eller för en organisations eller statsmakts räkning eller i förbindelse med en organisa-
tioneller statsmakt, vilken begås för eller av politiska, religiösa, ideologiska eller etniska syften eller 
skäl,inklusive avsikten att påverka en statsmakt och/eller att injaga fruktan i allmänheten eller någon del 
avallmänheten. 

Trädgård och tomt 
Härmed avses 
•fastighetens mark med växtlighet, stängsel, staket, flaggstång och brygga eller liknande 

anordningar,markbeläggning och fast monterade konstverk 
•utomhus fast monterad 

-lekutrustning, 
-utomhusbelysning, 
-anslutning för motorvärmare 

Till trädgård och tomtmark räknas inte brunn och vattentäkt. 

Underförsäkring 
Härmed avses att försäkringsbeloppet är lägre än försäkringsvärdet. Full försäkring föreligger inte-
varför ersättningen reduceras.
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Utbrott 
Med utbrott förstås att någon olovligen med våld brutit sig ut ur lokal eller med hjälp av dyrk tagit sig utur 
lokal. 

Varor 
Härmed avses 
•råvaror 
•produkter i arbete 
•hel- eller halvfabrikat 
•varor anskaffade för försäljning 
•emballage och annan lös egendom som är avsedd att ingå i varan eller dess förpackning och att åtföljavaran 

eller försäljas tillsammans med denna. 

Väcka talan 
Med väcka talan menas att ansöka om stämning i domstol. 

Årslönekostnad 
Med årslönekostnad avses för 
• aktiebolag och ekonomisk förening - bruttolöner samt avgiftspliktiga förmåner (bil, kost, bostad mm) 

minskat med kostnadsavdrag för samtliga arbetstagare, d v s summan (årslönesumman) för senastekalen-
derår av de månatliga redovisningarna i Skatteverkets blankett för Skattedeklaration underrubriken “Ar-
betsgivaravgifter och avdragen skatt att deklarera för - Bruttolön, förmåner ochkostnadsavdrag”. 

• annat företag och enskild näringsidkare - lönekostnaden enligt ovan samt det belopp (lön, arvodeetc) 
som varje i företaget sysselsatt ägare (delägare) för samma tid, som avses enligt ovan, tar ut urrörelsen. 

Årsomsättning 
Med årsomsättning förstås försäljningssumman exklusive mervärdeskatt enligt årsredovisningen försen-
aste räkenskapsåret. 

Överfall 
Med överfall menas i villkoren att våld utövats på person.


