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Gäller från och med 2014-010-01
Dessa bestämmelser för kylförsäkring ingår i en serie av villkor för
Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts efter ett
enhetligt system. Med tillämpning av de allmänna försäkringsvillkoren för egendomsförsäkring i övrigt gäller följande kompletteringar. Ord som skrivs med kursiv stil förklaras under 13. Definitioner.
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5. Försäkrade skadehändelser
Gjensidige ersätter fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som inträffar i direkt samband med och som en för den försäkrade oundviklig följd av nedan angivna skadehändelser.

5.1 Temperaturändring
Temperaturändring på grund av oförutsedd händelse.

5.2 Kylmedel
Oförutsedd utströmning av kylmedel från kyl- och frysanläggning.

5.3 Undantag
Ersättning lämnas inte för

5.3.1
skada som är ersättningsbar enligt brand-, vatten och inbrottsförsäkring

5.3.2
skada på egendom, som vid inläggningen inte var i fullgott skick

5.3.3
skada på egendom, som lagrats under olämplig tidslängd

5.3.4
skada på djupfrysta varor, vilka inte är industriellt djupfrysta.

7. Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar egendom i stationär kyl- eller frysenhet angiven i försäkringsbrevet.
Försäkrad egendom utgörs av sådan egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller i
avtal uttryckligen åtagit sig att försäkra.

8. Säkerhetsföreskrifter
8.1 Föreskrifter
Den försäkrade skall iaktta
• de säkerhetsföreskrifter som anges i försäkringsavtalet,
• de föreskrifter som lämnas i lag eller annan författning jämte föreläggande av myndighet i
syfte att förhindra eller begränsa skada,
• de föreskrifter som meddelats av tillverkare, leverantör, besiktningsman eller motsvarande
i syfte att förhindra eller begränsa skada.

8.2 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
Om säkerhetsföreskrift inte iakttas görs ett avdrag med 20 % av eljest utgående ersättning,
dock med lägst ett halvt och högst tio basbelopp. Avdraget kan minskas om särskilda skäl kan
anses föreligga med hänsyn till försummelsens art eller andra omständigheter.
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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.

9. Åtgärder vid skada
Det åligger den försäkrade att omedelbart efter det skada upptäckts meddela Gjensidige om
skadan. Upptäcks skadan under icke kontorstid skall kontakt med Gjensidige ske snarast efter
det Gjensidiges normala kontorstid börjar. Den försäkrade är skyldig att efter förmåga vidta
nödvändiga och lämpliga åtgärder för att begränsa skadan, dock må den försäkrade inte
utan Gjensidiges hörande bortföra eller förstöra skadad egendom. Underlåter den försäkrade
att iaktta dessa bestämmelser kan det medföra att ersättning från Gjensidige reduceras eller
uteblir.

11. Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning och räddning
en självrisk som är 20 % av prisbasbeloppet. Avtal kan träffas om annan självrisk, vilken då
framgår av försäkringsbrevet.

13. Definitioner
Se Allmänna försäkringsvillkoren.
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