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FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET 



I.   EGENDOMSFÖRSÄKRING 

 

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoren N01 och N15 gäller 

följande kompletterande villkor. 

 

1.3 Var försäkringen gäller  

 

Med ändring av 1.3.1 gäller att även om så inte anges i försäkringsbeviset skall 

den försäkrades ordinarie bostad anses som gällande försäkringsställe. 

 

1.6 Självrisk 

 

Med ändring av 1.6 gäller försäkringen med en grundsjälvrisk på 1 000 kr 

 

1.7 Med ändring av 1.7.1.1; 1.7.1.3; 1.7.1.8; 1.7.1.9; 1.7.1.10; 1.7.2 gäller att den 

särskilda självrisken är 10 % av skadebeloppet, dock lägst 0,2 och högst 5 

basbelopp. 

 

1.7.3.1.1  Låsändring   

Med ändring av detta moment gäller det även då nyckel på annat sätt förlorats 

genom en plötslig och oförutsedd händelse under förutsättning att den försäkrade 

visat normal omsorg och aktsamhet. Detta innebär bl.a. att nyckel inte - varit 

märkt med namn och/eller adress - lämnats kvar i lås. 

 

1.7.7 Maskinförsäkring 

 

Maskinförsäkring ingår för Dator och datamedia yngre än tre år räknat från 

nyanskaffningstillfället. 

 

Högsta ersättning är 25 000 kr per skadetillfälle. 

 

Utöver det krävs särskilt tilläggsavtal. 

 

1.7.8 Allriskförsäkring 

  

1.7.8.1 Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada som inte är 

ersättningsbar enligt Huvudvillkoren sektion I, punkterna 1.7.0 – 1.7.6 samt 

1.7.9. 

 

 Undantag 

 Beträffande undantag gäller N15, 1.7.7.1. 

 

 Försäkrad egendom 

 Egendom tillhörande objektstyperna maskinerier och varor. 

 

 Försäkringsbelopp 

 Högsta ersättningsbelopp är 25 000. 

 

1.7.8.2 Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada som inte är 

ersättningsbar enligt Huvudvillkoren sektion I, punkterna 1.7.0 – 1.7.6 samt 

1.7.9. 

 

 



 Undantag 

 Beträffande undantag gäller N15, 1.7.7.1. 

 

 Försäkrad egendom 

 Kunders egendom avsedd att fotograferas, samt hyrd och lånad rekvisita. 

 

 Försäkringsbelopp 

 Högsta ersättningsbelopp är 50 000. 

 

1.7.10 Bild/filmarkiv (särskilt avtal) 

 

1.7.10.1 Om så särskilt anges i försäkringsbeviset, gäller försäkringen även för 

täckningsbidragsbortfall under ansvarstiden, till följd av skada enligt 

Huvudvillkoren sektion I, punkterna 1.7.0 – 1.7.6 samt 1.7.9, på bild- och 

negativarkiv som förvaras i Norden, intill det i försäkringsbeviset angivna 

beloppet.  

Försäkringen gäller även för plötslig och oförutsedd fysisk skada som inte är 

ersättningsbar enligt Huvudvillkoren sektion I, punkterna 1.7.0 – 1.7.6 samt 

1.7.9. 

 

Då arkivet, eller delar därav, förvaras på annan plats än ordinarie försäkrings-

lokal, och denna andra plats ej uppfyller kraven enligt i försäkringsbeviset 

angivet inbrottsskyddsvillkor, är försäkringsgivarens ansvar begränsat till        

10 000 kr vid inbrottsskada. 

 

1.7.10.2  Försäkrat intresse 

Försäkringen gäller för sådan inskränkning, i den del av rörelsen som avser 

arkivbilds-/arkivfilmsförsäljning, som föranleder bortfall av täckningsbidrag 

under ansvarstiden. 

 

Med täckningsbidrag förstås här försäljningsvärdet av såld, levererad bild/film - 

exkl. mervärdesskatt och särskilda varuskatter - minskat med häremot svarande 

kostnader för  

• transportförsäkringspremier och frakt 

• lämnade kassa- och varurabatter 

• royalties och provisioner 

• försäljning 

 

Ansvarstiden är - om inte annat anges i försäkringsbeviset - 24 månader och 

räknas från den tidpunkt egendomsskadan inträffade. 

 

1.7.10.3  Räddningsplikt/kostnader 

Den försäkrade skall, efter förmåga, vidtaga åtgärder för att avvärja och/eller 

begränsa skada. Räddningskostnader ersätts, dock högst med belopp varmed 

åtgärderna minskat förlusten.  

 

1.7.10.4  Skadevärderingsregler 

Skada värderas efter ansvarstidens slut. 

Skadan värderas till skillnaden mellan beräknat täckningsbidrag under 

ansvarstiden enligt 1.7.10.4.1 och uppnått täckningsbidrag under ansvarstiden. 

 

 

 



1.7.10.4.1  Beräknat täckningsbidrag 

Med rörelsens redovisade intäkter och kostnader vad avser arkivbild-/arkiv-

filmförsäljning som grund, beräknas det försäkringsmässiga täckningsbidraget 

under en jämförelseperiod. Jämförelseperioden skall vara av samma längd som 

ansvarstiden, dock högst 12 månader, och börja 12 månader före dagen för 

egendomsskadans inträffande. 

Överstiger ansvarstiden 12 månader skall det sålunda beräknade beloppet ökas 

med täckningsbidraget under en mot den överskjutande tiden svarande 

jämförelseperiod, som också börjat 12 månader före skadedagen. 

Råder under ansvarstiden andra förhållanden än under jämförelsetiden skall det 

beräknade täckningsbidraget jämkas med hänsyn till detta. Det jämkade 

beloppet skall anses utgöra det beräknade täckningsbidraget som rörelse skulle 

ha givit under ansvarstiden om skadan inte inträffat.  

 

1.7.10.5  Skadeersättningsregler 

Försäkringsgivaren ersätter 

• skada värderad enligt punkt 1.7.10.4 Skadevärderingsregler 

• ränteförlust och eller skälig räntekostnad under ansvarstiden med hänsyn till 

att ersättningen inte betalas förrän efter ansvarstidens slut; vid beräkning av 

ränteförlust betalas avkastningsränta enligt Riksbankens diskonto ökat med 2 

procentenheter 

med avdrag för självrisk enligt punkt gäller Huvudvillkoren sektion I, punkt 1.6 

Självrisk. 

 

 Undantag 

 Beträffande undantag gäller N15 punkt 1.7.7.1. 

 

1.9.0 Allmänna säkerhetsföreskrifter 

 Med tillägg till 1.9.0 Allmänna säkerhetsföreskrifter, st. 7, gäller följande. 

Då åsidosättandet av säkerhetsföreskrift kan anses vara grovt kan nersättningen 

av ersättningen sättas till mer än 20 %, upp till 100 %. 

 

 

II. AVBROTTSFÖRSÄKRING 

 

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoret N01 gäller följande 

kompletterande villkor. 

 

2.1.5.1  Försäkringsbelopp  

Ersättningen beräknad enligt 2.1.10 är vid varje skadetillfälle begränsad till 

högst årsomsättningen. 

 

 

III. ANSVARSFÖRSÄKRING 

 

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoren, N01gäller följande 

kompletterande villkor. 

 

3.3 Med ändring av punkt 3.3 gäller försäkringen i hela världen, inklusive 

Nordamerika. 

 

3.5 Högsta ersättning vid ett skadetillfälle är begränsad till 10 000 000 kr. 



 Dock, för egendom som avses i 3.7.10.10 nedan, är ersättningen begränsad till 

2 000 000 kr vid varje skadetillfälle. 

 

3.6 Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk om 1 000 kr.   

 

3.7.10.10 Med ändring av punkt 3.7.10.10 gäller försäkringen för skada på egendom som 

den försäkrade eller annan för hans räkning lånar, nyttjar eller på annat sätt har i 

sin vård för att bruka. 

 

 

V.   RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 

 

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoren, R10 gäller följande 

kompletterande villkor. 

 

6.5.1.5  Försäkringsbelopp 

Försäkringsgivarens åtagande att betala ersättning är vid varje tvist begränsat till 

5 prisbasbelopp. 

 

6.5.1.6           Med ändring av 6.5.1.6 gäller att självrisken är 10 % av skadebeloppet, lägst 

1 000 kr. 

 

6.5.1.7.2 Undantag 

 Med ändring av 5 stycket, 4 p gäller försäkringen vid upphovsrättsliga tvister. 

 

 

 

VI.   ÖVERFALLSSKYDD 
 

1  Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare (de 

försäkrade). 

 

2   När försäkringen gäller 

 Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen är i kraft.  

 

3 Var försäkringen gäller 

  Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden. 

 

4 Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld 

som drabbar de eller de försäkrade under arbetstid. 

 

Den försäkrade skall visa att han är berättigad till skadestånd och att den ansvarige 

är okänd eller saknar betalningsförmåga. 

 

Föranleder skadan åtal, skall den försäkrade, på Försäkringsgivarens begäran och 

bekostnad föra skadeståndstalan. 

 

5 Undantag 

Försäkringen gäller inte för 

• skada som inte har samband med den försäkrade verksamheten 

• skada som de försäkrade tillfogar varandra 



• skada som den försäkrade tillfogats när han varit påverkad av berusnings-, 

sömn-, eller narkotiska medel, såvida han inte kan visa att samband saknas 

mellan denna påverkan och skadan 

• skada som uppstått när den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för 

risken att skadas 

• skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat 

till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är straffbelagd. 

 

6 Åtgärder vid skada 

 Anmälan om skada 

Skada som kan medföra ersättningskrav skall anmälas till Försäkringsgivaren så 

snart som möjligt. Dessutom skall den försäkrade snarast göra polisanmälan och 

sända in polisintyg till Försäkringsgivaren. 

 

 

Ersättningskrav 

Ersättningskrav skall framställas till Försäkringsgivaren snarast efter det att 

skadan uppkommit och senast sex månader från det att den försäkrade fått 

kännedom om sin möjlighet att få ersättning. 

Framställs kravet senare är bolaget fritt från ansvar. 

 

Bedrägliga uppgifter 

Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för 

skadans bedömning kan ersättning bortfalla eller begränsas. 

 

7 Skadevärderingsregler 

Skada värderas enligt skadeståndsrättsliga regler vid personskada. 

 

Skada värderas dock högst till det belopp som enligt praxis utdöms vid skada av 

motsvarande slag, även om den ansvarige medgett högre belopp. 

 

8 Självrisk 

Vid varje skadetillfälle gäller den grundsjälvrisk som framgår av 

försäkringsbeviset.  

 

9 Skadeersättningsregler 

Försäkringsgivarenersätter 

• skada värderad enligt 7 

• skäliga kostnader för rättegång 

med avdrag för självrisk enligt 8 

 

Vid varje skadetillfälle är Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet begränsad 

till 200 000 kr.  

Denna begränsning gäller även om flera av de försäkrade skadats. 

 

Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad 

som åligger honom enligt p 6. 

 

Om polisutredning avvaktas skall ersättning betalas senast en månad efter det att 

Försäkringsgivaren erhållit utredningen. 

 

Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt 

räntelagen. 



 

För den tid som utbetalningen fördröjs genom polisutredning betalar 

Försäkringsgivaren ränta enligt Riksbankens diskonto. 

 

Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av basbeloppet. 

 

Försäkringsgivaren betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål 

att fullgöra vad som ankommer på honom enligt 6. 

 

 

VI.   TJÄNSTERESEFÖRSÄKRING 

 

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoren, T20, gäller följande 

kompletterande villkor: 

 

1.1 Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för medföljande familj endast om så särskilt anges i 

försäkringsbeviset. 

 

1.3 Var försäkringen gäller 

 Försäkringen gäller i hela världen. 

 

 

VII.   FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING 

 

6.6.5 Försäkringen gäller med ett högsta ersättningsbelopp om 75 000 kr. 

 

 

 VIII.   OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 

 

Försäkringen gäller enligt villkor KOFFA01:14. 

 

Försäkringsbeloppet för invaliditet är 5 prisbasbelopp. 

 

 

 

 


