ALLRISKFÖRSÄKRING FÖR OBJEKT - VILLKOR  T105:2

Allriskförsäkring för objekt T105:2
Gäller från och med 2012-05-01.
Med tillämpning av grundvillkor för Egendomsförsäkring samt i försäkringsbrevet/beviset angivna
villkor i övrigt, gäller följande ändringar och tillägg.
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När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen varit i kraft.
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Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden.
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Försäkrat intresse
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egendomens värde minskas eller går förlorat.
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Vad försäkringen gäller för
Ersättning lämnas, med nedanstående begränsningar och undantag, för plötslig och oförutsedd fysisk
skada på eller förlust av försäkrad egendom.
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Vad försäkringen inte gäller för
7.1 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.
7.2 ANDRA UNDANTAGNA SKADOR
Försäkringen gäller inte för skada
• som kan ersättas av garanti eller avtal
• om 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.
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Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbrevet/beviset.
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Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet ska motsvara egendomens nyanskaffningsvärdet. Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet/beviset.
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Självrisk
Grundsjälvrisk som anges i försäkringsbrevet/beviset utgör den försäkrades självrisk vid varje skadetillfälle.
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Säkerhetsföreskrifter
11.1 STÖLD OCH FÖRLUST
Den försäkrade egendomen ska handhas med normal aktsamhet med hänsyn till egendomens art och
värde.
11.20 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SÄKERHETSFÖRESKRIFT
Har den försäkrade när skada inträffar försummat att följa säkerhetsföreskrift enligt punkt 11.1, betalas
ersättning från försäkringen endast i den utsträckning det kan antas att skadan skulle ha inträffat även
om föreskriften hade följts.
Vid allvarlig försummelse kan avdrag göras med upp till 100% av den sammanlagda ersättning som annars skulle ha betalats. Avdrag görs inte om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften hade följts, eller om den som har tillsyn över att föreskriften följs inte kan lastas för att den åsidosatts.
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Skadevärderingsregler
Skada värderas enligt Egendomsförsäkring, punkt 14.2.
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Ersättningsregler
Skada ersätts enligt Egendomsförsäkring, punkt 15.
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