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Kontakta Gjensidige försäkring

Om Gjensidige Försäkring

Kundtjänst

Gjensidige är en av Nordens största aktörer inom sakförsäkringar.

Telefon 0771-326 326

Vi är ett av de äldre försäkringsbolagen i branschen med anor från

E-post foretag@gjensidige.se

tidigt 1800-tal och erbjuder försäkringar i Sverige, Norge, Danmark

Skador

I Sverige arbetar vi utifrån samma grundvärderingar som Gjensidige

samt Estland, Lettland och Litauen.

Telefon 0771-326 326

haft genom sin flera hundra år långa historia – kundengagemang

E-post skador@gjensidige.se

och tillit.
Med en samlad erfarenhet från den nordiska försäkringsbranschen

Villkor: GJK 393:2

erbjuder vi traditionella försäkringar till privatpersoner och företag.
Tack vare en effektiv organisation med låga omkostnader kan vi
erbjuda försäkringar till konkurrenskraftiga priser utan att göra
avkall på kvalitet.
Vår ambition är att växa oss starka på den svenska marknaden
genom att långsiktigt verka för att våra kunder erbjuds bra
produkter, med hög service till ett bra pris. Avsikten är också att vi
ska fortsätta präglas av korta beslutsvägar, närhet till våra kunder
och stort personligt engagemang, men med Gjensidigekoncernens
kapital och resurser i ryggen. Vår tro är att detta ska borga för
nöjda och trygga kunder.

2

Villkor

Med detta försäkringsvillkor görs följande ändringar av och

innebär att numreringen inte alltid är löpande.

kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften hade
följts. Om den försäkrade kan göra antagligt att skadan delvis
skulle ha inträffat oavsett om säkerhetsföreskriften hade följts kan
ersättning lämnas för denna del.

2. När försäkringen gäller

9. Åtgärder vid skada

tillägg till de allmänna försäkringsvillkoren. De olika
avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket

Försäkringen gäller för kostnad enligt punkt 5 till följd av myndighets
ingripande, som gjorts under försäkringstiden och som föranletts av
smittsam sjukdom som upptäckts under försäkringstiden.

9.3 Ersättningsanspråk
Den försäkrade skall genom handling utfärdad av vederbörlig
myndighet styrka nödvändigheten av vidtagna åtgärder.

3. Var försäkringen gäller

Den försäkrade skall vidare styrka att han sökt ersättning ur

Försäkringen gäller på försäkringsställe (gatuadress,
kvartersnummer eller fastighetsbeteckning) som anges i
försäkringsbrevet där smitta konstaterats.

11. Självrisk

5. Vad försäkringen gäller för

allmänna medel.

Självrisken är om inte annat anges 50 % av prisbabeloppet.

Gjensidige ersätter nödvändiga kostnader för sanering av egendom
där smitta på försäkringsstället förorsakar myndighets ingripande
med stöd av smittskyddslagen, SFS1988:1472, eller livsmedelslagen,
SFS 1971:511, för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.
Försäkringen omfattar även sådan förlust som är en följd av att
myndighet förbjuder vidare bearbetning eller försäljning av vara,
samt med anledning härav nödvändiga kostnader för bortforsling
och destruktion av varan.

6. Vad försäkringen inte gäller för
• kostnader och förluster, för vilka ersättning utgår från allmänna
medel. Har ersättning från allmänna medel inte medgivits på
grund av att anspråk på sådan ersättning inte framställts inom
föreskriven tid, lämnas inte ersättning genom försäkringen för
sådan ersättning som kunnat utgå från allmänna medel om
anspråk framställts inom föreskriven tid
• sådan kostnad/förlust som är en följd av myndighetsingripande
med avsikt att begränsa allmän spridning av en epidemi/
pandemi i samhället.

7. Försäkringsbelopp
Gjensidige ersätter upp till 1 000 000 kr om inget annat anges i
försäkringsbrevet.

8. Säkerhetsföreskrifter
Föreskrift som meddelats i lag, förordning eller av myndighet och
vars iakttagande är ägnat att förebygga eller begränsa skada, skall
anses som intagen i detta försäkringsvillkor.
8.1 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
Har den försäkrade försummat att följa en säkerhetsföreskrift
betalas ersättning från försäkringen endast i den utsträckning det
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Gjensidige Försäkring
Postadress:
Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Telefon 0771-326 326
E-post info@gjensidige.se
En svensk filial till:
Gjensidige Forsikring ASA
Org.nr 995 568 217
Postadress:
Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo

