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Allriskförsäkring
specialobjekt

Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2016-01-01
Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika
avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär
att numreringen inte alltid är löpande.
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1. Vem försäkringen gäller för
De försäkrade är
• försäkringstagaren
• annan än försäkringstagaren om denne är namngiven i försäkringsbrevet
• annan ägare av försäkrad egendom enligt 4. Vad som är försäkrat om försäkringstagaren är
ersättningsskyldig för eller i skriftligt avtal med ägaren åtagit sig att försäkra egendomen.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden om Gjensidiges ansvar föreligger enligt försäkringsvillkor GJAA800 Allmänna avtalsbestämmelser.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden, om inget annat anges i försäkringsbrevet.

4. Vad som är försäkrat
Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller för det
lagliga intresse som består i att värdet av försäkrad egendom inte minskar eller går förlorat.

5. Vad försäkringen gäller för
Med skada avses även förlust av egendomen genom stöld. Ersättning lämnas för plötslig och
oförutsedd utifrån kommande händelse på försäkrat objekt. Vid stöld och skadegörelse ska
tidpunkten för skadehändelsen kunna preciseras.

6. Vad försäkringen inte gäller för
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser,
GJAA 800, kap. 6 (Vad försäkringen inte gäller för).
Ersättning betalas inte för skada
• till den del som skadan består i förslitning, förbrukning, utmattning, korrosion (t.ex. rost
eller frätning), såvida inte skadan uppkommer på grund av en extraordinär händelse.
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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
• genom annat brott än stöld och skadegörelse
• på egendom som kvarglöms, tappas bort eller förläggs även om den senare stjäls
• på egendom utanför försäkringsställe som yrkesmässigt hyrs ut eller leasas ut
• som orsakas av genombrott av dammbyggnad avsedd för magasinering av vatten för
kraftverk.
Detta gäller även om genombrottet orsakats av jordskalv
• som orsakas av genombrott av dammbyggnad
• på programvara (mjukvara) tillhörig försäkrat objekt som inte är standardprogram.

7. Försäkringsform, försäkringsbelopp och
försäkringsvärde
7.1 Försäkringsform och försäkringsbelopp
7.1.1 Helvärde
Helvärdesförsäkring tillämpas för egendom (specialobjekt) om inget annat anges i
försäkringsbrevet.
Med helvärde avses att försäkringsbeloppet under hela försäkringstiden ska motsvara
försäkringsvärdet, vilket är värdet av försäkrad egendom enligt 7.2 Försäkringsvärde.
Försäkringstagaren ansvarar för val av försäkringsbelopp.

7.2 Försäkringsvärde
7.2.1 Egendom (specialobjekt)
Försäkringsvärdet är egendomens återanskaffningsvärde.

8. Säkerhetsföreskrifter
8.1 Vad som avses med en säkerhetsföreskrift
Med säkerhetsföreskrift avses i detta villkor en föreskrift om den försäkrades skyldighet att
utföra handlingar ägnade att förebygga eller begränsa skada.
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8.2 Vilka som ska följa säkerhetsföreskrifterna
Den försäkrade svarar gentemot Gjensidige för att säkerhetsföreskrifterna följs av
• den försäkrades företagsledning
• övriga anställda hos den försäkrade
• annan som har att tillse att föreskriften följs.
Om någon som anges i föregående stycke inte följer angivna föreskrifter medför det normalt
ett avdrag från skadeersättningen, Se 8.9 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts.

8.3 Allmänt aktsamhetskrav
Egendomen ska tas om hand och övervakas med normal aktsamhet. Detta innebär bl.a. att
den försäkrade ska vara uppmärksam på stöldrisken och ha den tillsyn över egendomen som
förhållandena kräver för att stöld ska förhindras.

8.4 Aktsamhetskrav vid förvaring av egendom i fordon
När fordonet lämnas vid annan tidpunkt än i samband med lastning, omlastning eller lossning ska
• förarhytt och låsbara utrymmen vara låsta
• öppningsbara fönster vara stängda
• startnyckel inte lämnas kvar i fordonet
• datorer, kameror, kameratillbehör, mobiltelefoner och musikinstrument förvaras insynsskyddade.

8.5 Aktsamhetskrav vid transport
Före transportens början ska egendomen emballeras, packas, stuvas eller i övrigt iordningsställas
på ett för transporten lämpligt sätt.

8.9 Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följs
Om säkerhetsföreskrift inte följts görs ett avdrag med 30 %, dock högst 400 000 kr, från den
ersättning som annars hade betalats. Sådant avdrag görs även från ersättning till annan försäkrad än den som inte följt föreskriften. Avdraget kan ökas om särskilda skäl finns med hänsyn
till försummelsens art eller andra omständigheter.
Avdraget kan minskas eller helt tas bort om
• det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts. Ersättning betalas
då för den skada som kan antas skulle ha inträffat även om föreskriften följts
• ingen av dem som anges i 8.2 varit försumlig
• särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.

9. Åtgärder vid skada
9.1 Räddningsplikt
Den försäkrade och dennes anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen ska
efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat
• snarast möjligt omhänderta och skydda skadad och oskadad egendom
• bevara den rätt Gjensidige kan ha mot den som är ersättningsskyldig med anledning av
skadan.
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9.1.1 Påföljd när räddningsplikt inte fullgörs
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte fullgör sin räddningsplikt och
detta medför skada för Gjensidige får Gjensidige göra ett skäligt avdrag på den ersättning
som annars skulle ha lämnats. Detsamma gäller om den försäkrade åsidosatt sina skyldigheter
med vetskap om att det innebar en betydande risk för att skada skulle inträffa.
Om den försäkrade efter det skada inträffat avstått från sin rätt till ersättning från den som
är ersättningsskyldig med anledning av skadan, begränsas Gjensidiges ersättningsskyldighet
gentemot den försäkrade i motsvarande mån och redan utgiven försäkringsersättning ska
återbetalas till Gjensidige.

9.2 Anmälan om skada
Den försäkrade ska
• så snart som möjligt efter inträffad skada anmäla skadan. Om den försäkrade dröjer med
skadeanmälan och detta medför skada för Gjensidige, har Gjensidige rätt att göra ett
skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha lämnats. Se även försäkringsvillkoret
GJAA800 Allmänna avtalsbestämmelser, 10.2.3 (Preskription)
• vid stöld, inbrott, rån eller överfall snarast polisanmäla händelsen och skicka anmälan till
Gjensidige
• bistå Gjensidige vid skadeutredningen och på anmodan styrka ersättningskravet, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma Gjensidiges
ansvarighet och ersättningens storlek. Krav från ansvarsförsäkringsgivare i enlighet med den
mellan försäkringsbolagen träffade regressöverenskommelsen regleras av Gjensidige utan
att skadeanmälan från den försäkrade krävs.

9.3 Ersättningsanspråk
Ersättningsanspråk ska framställas till Gjensidige snarast efter det att skadan inträffar och
senast sex månader från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Framställs kravet senare är Gjensidige fritt från ansvar.

9.4 Besiktning av skada
Gjensidige har rätt att låta besiktiga skada samt att, innan åtgärder vidtas, utfärda anvisningar för reparation och tillvaratagande av skadad egendom. Den försäkrade är skyldig att
följa Gjensidiges anvisningar om val av reparatör eller metod för reparation eller sanering.
Underlåter den försäkrade sina skyldigheter enligt föregående stycke är Gjensidiges ansvarighet begränsad till den kostnad som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.

10. Skadevärderings- och skadeersättningsregler
Observera även skadeersättningsreglerna i försäkringsvillkoret GJAA800 Allmänna avtalsbestämmelser 10 (Skadevärderings- och skadeersättningsregler).

10.1 Skadevärderingsregler
10.1.1 Egendom som inte är dator
Skadan värderas till kostnaden för att utan dröjsmål återställa föremålet på ett rationellt sätt
vad beträffar metoder och material. Med återställande avses reparation eller anskaffande av
föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag för samma ändamål. Om föremålet minskat i
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värde genom ålder, slitage, omodernitet eller minskad användbarhet på grund av nya produkter och ny teknik med mer än halva återanskaffningsvärdet vid skadetillfället värderas skadan
till kostnaden för återställandet, dock högst till marknadsvärdet. Återställande ska ske senast
inom två år från skadedagen.
Den värdeminskning som föremålet efter reparation möjligen kan anses ha genomgått genom
skadan beaktas inte.

10.1.2 Dator
Vid skada på dator värderas skadan till kostnaden för återställandet, dock högst till skillnaden
mellan datorns värde omedelbart före och omedelbart efter skadan. Datorns värde omedelbart före skadan fastställs enligt en schablonmässig värdering enligt vad som framgår av
nedanstående tabell. Vid återställande av dator ersätts 100 % av installationskostnaden.

Datorns ålder i månader från den tidpunkt då föremålet togs i bruk som nytillverkat
Ersättning i procent av inköpspriset
<6
>6
> 12
> 18
> 36
> 54

100%
80%
60%
40%
20%
10%

10.1.3 Datainformation
Skadan värderas till skäliga kostnader för att återställa informationen inom två år från skadedagen.

10.1.4 Egendom som inte återställs
Återställs inte skadat föremål värderas skadan till skillnaden mellan föremålets marknadsvärde
omedelbart före och omedelbart efter skadan.

10.2 Skadeersättningsregler
10.2.1 Skadeersättning
Gjensidige betalar
• skada värderad enligt 10.1 Skadevärderingsregler, dock högst med försäkringsbeloppet
• räddningskostnad enligt 10.2.2
• dröjsmålsränta enligt 10.5
med avdrag för
• självrisk enligt 11
• underförsäkring enligt 10.2.4
• ränta enligt 10.5
• påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts enligt 8.9.

10.2.2 Räddningskostnad
Ersättning betalas för den försäkrades kostnader för räddningsåtgärder enligt 9.1 Räddningsplikt om skadan omfattas eller skulle kunna ha omfattats av försäkringen och att kostnaderna
med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.
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I samband med sådan egendomsskada som omfattas av försäkringen betalas även ersättning
för egendomsskada som uppkommer genom att försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd
skadas, förkommer eller stjäls. Ersättning betalas dock inte om kompensation kan erhållas från
annat håll.
Vid förstariskförsäkring begränsas den sammanlagda ersättningen för räddningskostnad och
egendomsskada till försäkringsbeloppet.

10.2.3 Kostnader som inte ersätts
10.2.3.1 Merkostnader
Ersättning betalas inte för merkostnader som beror på forceringsåtgärder, t.ex. reparation på
övertid, inköp till överpris för snabbare leverans eller transport på annat sätt än med sedvanligt
transportmedel.

10.2.3.2 Kostnader för att framställa krav
Ersättning betalas inte för den försäkrades kostnader för att framställa krav till Gjensidige och
medverka i Gjensiges utredning av skadan.
Således ersätts inte t.ex. kostnader avseende nedlagd tid för att anmäla skadan till polisen, att
inventera skadans omfattning, att delta i möten med hantverkare och representanter för Gjensidige och att återanskaffa skadad egendom. Ersättning betalas inte heller för den försäkrades
kostnad för utomstående experter såsom ekonomer, jurister eller tekniker.

10.2.4 Underförsäkring
10.2.4.1 Helvärdesförsäkring
Om försäkringsbeloppet vid skadetillfället understiger försäkringsvärdet föreligger underförsäkring och ersättning betalas endast för så stor del av skadan som försäkringsbeloppet utgör av
försäkringsvärdet, dock högst med försäkringsbeloppet.

10.2.4.2 Räddningskostnad vid underförsäkring
Vid underförsäkring betalas räddningskostnader i samma proportion som egendomsskadan.

10.3 Skadeersättningsregler i övrigt
Gjensidige har rätt att i stället för att betala kontant ersättning föreskriva att skadad egendom återställs eller tillhandahålla annan likvärdig egendom. Gjensidige är inte skyldigt att ta
hand om skadad egendom men har rätt att efter att ha lämnat ersättning för den skadade
egendomen helt eller delvis överta äganderätten av denna.
Kommer egendom för vilken ersättning utgetts till rätta ska egendomen snarast ställas till
Gjensidiges förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål
återbetalar erhållen ersättning.

10.4 Tidpunkt för betalning av ersättning
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt
fullgjort vad som åligger honom. Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först
när försäkrad egendom återställs eller återanskaffas, ska betalas senast en månad efter det
att den försäkrade visat att så skett.
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Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska ersättning betalas senast en
månad efter det att Gjensidige fått utredningen eller värderingen.

10.5 Ränta
Om skadeersättning betalas senare än vad som anges i 10.4 Tidpunkt för betalning av ersättning, betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljemannavärdering betalas
ränta enligt Riksbankens referensränta.
Om återställande sker efter det att ersättning betalats för den skadade egendomens marknadsvärde minskas skadeersättningen med den ränta som belöper sig på marknadsvärdeersättningen under tiden till dess att återställande sker. Ränta beräknas enligt Riksbankens
referensränta.
Ränta betalas inte om den understiger 500 kr.

11. Självrisk
11.1 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.

13. Definitioner
Basbelopp
Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari
månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt
till närmaste 100-tal kronor.

Dator
Med dator avses här apparat för databehandling, som enligt i förhand fastställt program kan
utföra omfattande beräkningar, med tillhörande in- och utenheter, t.ex. bildskärm, tangentbord, mus, skrivare, cd-läsare, scanner, modem, datavideoprojektor (pc-kanon).
Som dator räknas inte digitala telefonväxlar, digitala intercomanläggningar, fotosättningsoch bildbehandlingsutrustningar samt dator för styr- och reglerändamål.

Fordon
Bil och släpfordon som är täckta med överbyggnad av trä, plåt eller annat hårt material och
låsbara dörrar.

8 (9)

Allriskförsäkring specialobjekt

GJAR 804:1

Försäkringsställe
Sådan plats som anges i försäkringsbrevet med gatuadress, kvartersnummer eller fastighetsbeteckning där försäkrad egendom förvaras.

Marknadsvärde
Det sannolika priset på egendomen vid en normal försäljning. Kan detta värde inte fastställas
utgör marknadsvärdet återanskaffningsvärdet med avdrag för värdeminskning genom ålder,
slitage, omodernitet, minskad användbarhet på grund av nya produkter och ny teknik eller
annan omständighet.

Transport
Transporten
• börjar då egendomen lämnar förvaringsplatsen för upplastning på transportfordonet på
den ort där transporten börjar
• fortsätter under transporten och den lastning, omlastning och lossning som sammanhänger med transporten
• upphör då egendomen placerats på avsedd plats.

Återanskaffningsvärde
Den kostnad som skulle ha uppkommit om ett föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag
anskaffas som nytillverkat vid viss tidpunkt. I värdet ska inräknas alla kostnader som fordras för
att föremålet ska kunna tas i bruk.
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