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GJM 840:1

Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2014-01-01
De allmänna försäkringsvillkor som gäller för denna försäkring är 
beskrivna i försäkringsvillkoren som gäller för denna försäkring.
Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnit-
tens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att 
numreringen inte alltid är löpande. Ord som skrivs med kursiv stil 
förklaras i 13. Definitioner.

Maskinförsäkring
– Byggnad
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Vad försäkringen gäller för
Genom detta villkor kan ersättning för plötslig och oförutsedd skada genom inre orsak ske vid 
skada på byggnad och till byggnad hörande anläggningar och system (anges särskilt i försäk-
ringsbrevet).

5 L Maskinförsäkring – byggnad
Utöver bestämmelserna i Egendomsförsäkring 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 samt försäkringsvillkoret All-
männa avtalsbestämmelser GJAA 800 gäller följande.

4.l Vad som är försäkrat
• Byggnad
• Till byggnad hörande anläggningar och system – utanför byggnad och inom fastigheten – 

för
 – vatten, värme och avlopp
 – ventilation, luftkonditionering, gas och el
 – data-, tele- och TV-kommunikation.

5.l Vad försäkringen gäller för
Ersättning betalas för plötslig och oförutsedd fysisk skada genom inre orsak. Med inre orsak 
avses skada till följd av
• elfenomen på elektrisk utrustning med inkommande och utgående spänning över 400 V
• mekaniskt haveri som uppkommer i den skadade egendomen
• fel eller försummelse av maskinoperatör eller annan driftsansvarig
• oförutsett avbrott i leverans av media, t.ex. el, gas, vatten, värme eller kyla.

6.l Vad försäkringen inte gäller för
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser, 
GJAA 800, 6 (Vad försäkringen inte gäller för).

6.l.1 Undantagna skadeorsaker och skadehändelser
Ersättning betalas inte för skada
• till den del som skadan består i förslitning, förbrukning, sprickbildning, utmattning, kor-

rosion (t.ex. rost eller frätning), kavitation, beläggning eller avsättning, såvida inte skadan 
uppkommer på grund av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses 
en plötslig och oförutsedd händelse som ligger utom ramen för de risker som normalt är 
förbundna med användningen av den egendom som skadas.

• som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller kan avhjälpas 
genom normal service eller justering.

6.l.2 Undantagen egendom
Utöver vad som framgår av 4.2 i Allmänna försäkringsvillkoren (Vad som inte är försäkrat) 
omfattar försäkringen inte skada på fundament, rökgång, murverk, inmurning och infodring.
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11.l Självrisk

11.l.1 Grundsjälvrisk
Vid varje skada avgår från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning en 
grundsjälvrisk som är 20 % av basbeloppet. Avtal kan träffas om annan grundsjälvrisk, vilken 
då anges i försäkringsbrevet.


