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FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBEVISET 





1. Vilken egendom som är försäkrad 
 

1.1  Försäkringen gäller för den egendom som är an-
given i försäkringsbeviset. 
 
1.2  Även om så inte anges i försäkringsbeviset 
omfattar försäkringen även noter och notställ till ett 
värde av 20 000 kr 
 
2. Vem som är försäkrad 
 

2.1 Försäkringen gäller för Försäkringstagare som 
betalt försäkringspremie, i egenskap av ägare eller 
innehavare av försäkrad egendom. 
 
3. Var försäkringen gäller 
 

3.1 Försäkringen gäller i hela världen 
 
4. Vad försäkringen gäller för 
 

4.1 Försäkringsgivaren ersätter skada på försäkrad 
egendom. Som skada räknas även förlust. 
 
4.2 Om egendom skadas kan du också få ersättning för 
hyra av likvärdigt föremål med upp till 10 000 kr per 
skadehändelse. Förutsättningen är att den inträffade 
skadan är ersättningsbar enligt dessa villkor och att du 
kan visa kvitto från fackhandel på hyreskostnaden. 
 
4.3 Om transportmedel råkar ut för plötslig och 
oförutsedd skada när du är på väg till ett kontrakterat 
engagemang ersätter vi nödvändiga merkostnader för 
att fullfölja engagemanget upp till 1 000 kr per 
skadehändelse. 
 
4.4 Försäkringen gäller med 1 000 kr i självrisk vid 
varje skadetillfälle med undantag för punkt 4.3 ovan 
där självrisken är 200 kr 
 
4.5 Undantag 
Försäkringen ersätter inte 
a) förlust eller skada som den försäkrade orsakat 

genom uppsåt eller grov vårdslöshet 
b) skada som uppkommit vid bearbetning eller repa-

ration om inte arbetet utförts av en allmänt erkänd 
fackman 

c) skada som beror på fabrikationsfel eller material-
fel, ålder, slitage, skadedjur, värme, fukt, kyla eller 
att träinstrument spricker utan att ha utsatts för 
yttre våld 

d) skada på egendom som den försäkrade hyrt ut 
e) skada som har samband med krig, krigsliknande 

händelser, inbördeskrig, revolution, uppror eller 
direkt orsakats av atomkärnprocess 

 
5.  Hur skada värderas och ersätts 
 

5.1 Försäkringsgivaren har rätt att antingen: 
a) låta reparera det som skadats eller 

b) lämna likadant eller närmast motsvarande föremål 
i stället eller 

c) ersätta kontant 
 
5.2 Värdering vid kontant ersättning skall ske så här: 
 
5.2.1 Hemmabyggen värderas till marknadsvärdet om 
sådant finnes, och i annat fall till återanskaffnings-
kostnaden för råmaterial, med tillägg av högst 20 % på 
detta värde för eventuell arbetskostnad 
 
5.2.2 Övriga föremål värderas till vad det i allmänna 
handeln kostar att köpa likvärdiga saker i sådant skick 
de hade genast före skadetillfället. Om det inte finns 
något likvärdigt begagnat att köpa, värderas föremålet 
till vad priset sannolikt skulle ha varit om det funnits. 
 
5.3 Har försäkringsgivaren låtit reparera ett blås-, 
stråk- eller stränginstrument, så ersätter vi också 
eventuell förlust på grund av värdeminskning 
 
5.4 Det känslomässiga värde en sak kan ha går inte att 
värdera i pengar. Till sådant s.k. affektionsvärde tas 
därför inga hänsyn 
 
6. Underförsäkring 
 
6.1 Är försäkringsbeloppet lägre än värdet enligt ovan, 
ersätts endast så stor del av skadan som 
försäkringsbeloppet utgör av värdet. Om 
försäkringsgivaren så begär är du skyldig att lämna en 
förteckning även över det som är oskadat, så att man 
kan bedöma om underförsäkring föreligger. 
 
7.  Om skada inträffar 
 
7.1 Anmäl till Gefvert AB vad som inträffat så snart 
som möjligt. 
 
7.2 Stöld eller överfall skall polisanmälas. 
 
7.3 Skada som skett under transport skall anmälas till 
transportföretaget. Skada som skett på hotell skall 
anmälas till hotellet. 
 
7.4 För att vi skall kunna bedöma ditt ersättningskrav 
måste du ge oss de upplysningar och handlingar som vi 
behöver, såsom inköpskvitton, värderingsintyg m.m. 
 
7.5 Vi strävar efter att ersätta varje skada så snart som 
möjligt och betalar i förskott när det är klart att så kan 
ske. Skulle det ändå, sedan du gjort vad som åligger 
dig, av någon anledning dröja över en månad innan 
pengarna kommer, får du ränta enligt räntelagen för 
överskjutande tid, förutsatt att räntan uppgår till minst 
50 kr 
 
 

 



Allmänna bestämmelser 
 
10 Allmänna avtalsbestämmelser 
 
10.1 Försäkringstiden och förnyelse av 
försäkringen 
Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är 
avtalstiden för försäkringen. 
Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas 
försäkringstiden från det klockslag då 
försäkringsavtalet ingås. 
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen 
automatiskt för en ny försäkringstid om ett år i sänder, 
om inte försäkringstagaren eller Försäkringsgivaren 
meddelar den andre senast 30 dagar före 
försäkringstidens slut att försäkringen inte skall 
förnyas. 
Försäkrad som går i konkurs under försäkringstiden 
äger dock inte rätt att få försäkringen förnyad utan 
denna upphör, utan uppsägning, att gälla vid 
försäkringstidens slut. 
Om högre premie eller ändrade villkor skall gälla för 
den nya försäkringen, skall Försäkringsgivaren 
meddela ändringarna senast i samband med 
premiefaktureringen. 
Försäkringstagaren har därvid rätt att senast 14 dagar 
efter meddelandet, genom underrättelse till 
Försäkringsgivaren hindra förnyelse av försäkringen 
eller om förnyelse redan har skett, säga upp 
försäkringen till omedelbart upphörande. 
 
10.2 Rätt att säga upp försäkringen under 
försäkringstiden 
Försäkringsgivaren har rätt att vid dröjsmål med 
premiebetalningen säga upp försäkringen att upphöra 7 
dagar efter uppsägningen. 
Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen 
om 
försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller 
bort 
försäkringsgivaren väsentligen åsidosatt sina 
skyldigheter enligt försäkringsavtalet 
försäkringsgivaren ändrar försäkringsvillkoren under 
försäkringstiden. 
 
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen 
att upphöra 14 dagar efter uppsägning om 
försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt 
åsidosatt sina förpliktelser mot Försäkringsgivaren 
såsom exempelvis att den försäkrade inte tillåter 
Försäkringsgivaren att besiktiga den försäkrade 
verksamheten eller försäkrad egendom, eller 
ett i villkoret angivet förhållande av väsentlig betydelse 
för risken har ändrats på ett sätt som 
Försäkringsgivaren inte har tagit i beräkning såsom 
exempelvis att risken för skada ökar såsom anges i 
10.5.1 (Upplysningsplikt) och 10.5.3 (Riskökning), 
eller försäkringen innehåller säkerhetsföreskrift som 
åsidosatts och kan antas åsidosättas i framtiden. 
 
 
 

10.3 Premiebetalning 
 
10.3.1 Första premie  
Premien skall betalas i förskott.  
Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid 
försäkringstidens början, även om premien ännu inte 
har betalats. Detta gäller dock endast under 
förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter 
det att Försäkringsgivaren skickat ut faktura. 
Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen 
av faktura föreligger dröjsmål med premiebetalningen. 
Betalas premien senare men innan försäkringen sagts 
upp inträder Försäkringsgivarens ansvarighet först 
dagen efter betalningen. 
 
10.3.2 Premie vid förnyat avtal 
Premien för förnyad försäkring skall betalas senast på 
dess begynnelsedag.  
Premien behöver dock inte betalas tidigare än 14 dagar 
efter det att Försäkringsgivaren skickat ut 
premiefaktura. 
Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, 
dock endast under förutsättning att betalningen sker 
inom en månad från senaste förfallodag för betalningen 
enligt föregående stycke. Försäkringsgivarens 
ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter 
betalningen. 
 
10.3.3 Tilläggspremie under försäkringstiden 
För tilläggspremie på grund av ändring av försäkringen 
under försäkringstiden gäller vad som sägs i 10.3.1 
(Första premie), varvid det som sägs om 
Försäkringsgivarens ansvarighet och uppsägning av 
försäkringen endast gäller ändringen. 
 
10.3.4 Uppdelad premie  
Har flera premieperioder avtalats, skall premien för 
varje period efter den första betalas senast på periodens 
första dag. 
Premie som avser längre tid än 1 månad behöver dock 
inte betalas tidigare än 14 dagar efter det att 
Försäkringsgivaren avsänt premieavi till 
försäkringstagaren. 
 
10.4 Premieåterbetalning när försäkringsavtalet 
upphör i förtid 
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning 
upphör att gälla skall Försäkringsgivaren återbetala det 
belopp som svarar mot den reduktion av premien som 
skulle ha gjorts om försäkringen från början bestämts 
att gälla för den kortare tiden. 
Om försäkringen efter Försäkringsgivarens uppsägning 
upphör att gälla återbetalar Försäkringsgivaren 
oförbrukad del av premien. 
Har skada/försäkringsfall inträffat anses premie för ett 
belopp motsvarande skadeersättningen vara förbrukad. 
 
10.5 Upplysningsplikt och riskökning 
 
10.5.1 Upplysningsplikt 
Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att 
på Försäkringsgivarens begäran lämna upplysningar 
som kan ha betydelse för frågan om försäkringen skall 



meddelas. Detsamma gäller om försäkringstagaren 
begär att få försäkringen utvidgad eller förnyad. 
Försäkringstagaren skall 
ge riktiga och fullständiga svar på Försäkringsgivarens 
frågor. Även utan förfrågan skall försäkringstagaren 
lämna uppgift om förhållanden av uppenbar betydelse 
för riskbedömningen. 
Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på 
begäran ge Försäkringsgivaren upplysningar om 
förhållanden som anges i första stycket. 
En försäkringstagare som inser att Försäkringsgivaren 
tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter 
om förhållanden av uppenbar betydelse för 
riskbedömningen är skyldig att utan oskäligt dröjsmål 
rätta uppgifterna. 
 
10.5.2 Åsidosättande av upplysningsplikt 
Om försäkringstagaren vid fullgörande av sin 
upplysningsplikt enligt 10.5.1 har förfarit svikligt eller 
i strid mot tro och heder, är avtalet ogiltig enligt vad 
som sägs i lagen (1915:218) om avtal och andra 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens område och 
Försäkringsgivaren fri från ansvar för försäkringsfall 
som inträffar därefter. 
Har försäkringstagaren annars uppsåtligen eller av 
oaktsamhet eftersatt sin upplysningsplikt enligt 10.5.1 
och kan Försäkringsgivaren visa att det inte skulle ha 
meddelat försäkring om upplysningsplikten hade 
fullgjorts, är Försäkringsgivaren fritt från ansvar för 
inträffade försäkringsfall.  
Kan Försäkringsgivaren visa att det skulle ha meddelat 
försäkring mot högre premie eller i övrigt på andra 
villkor än som avtalats, är dess ansvar begränsat till 
vad som svarar mot den premie och de villkor i övrigt 
som har avtalats. Har Försäkringsgivaren inte tagit 
återförsäkring som annars skulle ha tecknats, skall 
ansvaret anpassas efter detta. 
Ansvaret kan inte falla bort eller begränsas enligt andra 
stycket, om Försäkringsgivaren när upplysningsplikten 
eftersattes insåg eller borde ha insett att lämnade 
uppgifter var oriktiga eller ofullständiga. 
Detsamma gäller om de oriktiga eller ofullständiga 
upplysningarna saknade eller senare har upphört att ha 
betydelse för avtalets innehåll. 
 
10.5.3 Riskökning  
Har risken för försäkringsfall ökat genom ändring av 
ett sådant förhållande som angetts i försäkringsavtalet 
eller som försäkringstagaren uppgett för 
Försäkringsgivaren i samband med avtalsslutet och har 
den försäkrade vidtagit eller samtyckt till den åtgärd 
som medfört riskökningen, är bolaget helt eller delvis 
fritt från ansvar enligt vad som sägs i 10.5.1 och 10.5.3. 
Detsamma gäller om annars en sådan riskökning har 
förekommit och försäkringstagaren har försummat att 
anmäla detta enligt vad som föreskrivs i avtalet. 
 
10.5.4 Upplysningsplikt och riskökning för annan 
än försäkringstagaren 
Försäkrad är skyldig att lämna upplysningar i enlighet 
med 10.5.1 och 10.5.3. 
Om försäkringstagaren eller den försäkrade eftersätter 
sin upplysningsskyldighet tillämpas 10.5.2 för 

försäkrad utan förmånsrätt i fast egendom eller 
tomträtt. 
 
10.6 Räddningsplikt 
 
10.6.1 Räddningsplikt 
Om skada inträffat eller kan befaras inträffa 
omedelbart, skall den försäkrade efter förmåga tillse att 
skadan begränsas eller avvärjs och att eventuell rätt till 
ersättning från tredje man bevaras. 
Om Försäkringsgivaren meddelar särskilda anvisningar 
för detta skall den försäkrade följa dessa. 
Om annan än den försäkrade, på grund av avtal med 
denne, råder över möjlighet att vidta räddningsåtgärd 
enligt första stycket, ansvarar den försäkrade för att 
avtalsparten vidtar åtgärden. 
Kostnad för räddningsåtgärd enligt ovan ersätts endast 
om och i den utsträckning som anges i övriga 
villkorsbestämmelser. 
Den försäkrade är skyldig att på egen bekostnad återta, 
reparera, återställa, byta ut, ta bort eller dra in levererad 
produkt samt följa de föreskrifter som 
Försäkringsgivaren meddelar för att begränsa 
serieskada, oavsett kostnaderna härför. 
 
10.6.2 Åsidosättande av räddningsplikt 
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet inte uppfyllt räddningsplikten, minskas 
försäkringsersättningen i skälig utsträckning eller 
lämnas ingen ersättning alls, beroende på vilken 
nackdel som detta kan antas ha lett till för 
Försäkringsgivaren. 
Om den försäkrade inte uppfyller sin räddningsplikt 
enligt 10.6.1 sista stycket, är Försäkringsgivaren 
berättigat till avdrag på ersättningsbeloppet som svarar 
mot de kostnader som på grund härav uppstått. 
 
10.7 Regress 
I den mån Försäkringsgivaren har betalt 
skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen 
övertar Försäkringsgivaren den försäkrades rätt till 
ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan 
eller kostnaden. När Försäkringsgivaren utkräver sådan 
rätt mot annan åtar sig Försäkringsgivaren att på 
begäran samtidigt framföra andra betalningskrav som 
den försäkrade kan ha mot denne på grund av skadan, 
om det kan ske utan olägenhet för Försäkringsgivaren.  
 
Om den ersättningsskyldige är eller på grund av sitt 
ersättningsansvar blir insolvent, har den försäkrade 
företräde till ersättning för egna betalningskrav på 
grund av skadan. 
Den försäkrade är skyldig att i Försäkringsgivarens 
intresse bevara sin rätt till ersättning från annan, vilket 
framgår av 10.6 (Räddningsplikt). 
 
10.8 Återkrav 
Har Försäkringsgivaren betalat ersättning på felaktig 
grund som beror på den försäkrade, är denne skyldig 
att genast återbetala beloppet jämte dröjsmålsränta 
enligt tillämplig svensk räntelag från dagen för 
utbetalningen. 
 



10.9 Dubbelförsäkring 
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat 
även genom annan försäkring och finns i den förbehåll 
vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för 
denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan 
försäkringarna på sätt som anges i tillämplig svensk lag 
om försäkringsavtal. 
 
10.10 Tvist om värdering 
Vid tvist om värdet av skada på egendom eller om 
avbrottsförlust skall på begäran av part värderingen 
hänskjutas till avgörande enligt tillämplig svensk lag 
om skiljemän. Vardera parten utser en skiljeman, som 
skall vara opartisk och sakkunnig i den fråga tvisten 
gäller. Tredje skiljeman utses av de båda skiljemännen 
om annan överenskommelse inte träffas. 
Tredje skiljemannens värde gäller, om det inte 
överstiger det högsta eller understiger det lägsta värde 
som någon av de två andra kommit till. I annat fall 
gäller det högsta respektive det lägsta av de belopp 
vartill de andra skiljemännen kommit. 
Vid värderingen tillämpas villkorens värderingsregler. 
Parterna skall ges tillfälle att lägga fram den utredning 
de vill åberopa och närmare utveckla sin uppfattning. I 
skiljedomen skall anges hur värdet av skadan 
beräknats. 
Skiljedomen skall meddelas senast sex månader efter 
den dag då tredje skiljemannen utsetts. 
 
10.11 Kvittningsförbehåll 
Försäkringsgivaren har rätt att infria sin 
ersättningsskyldighet gentemot försäkrad genom 
kvittning med fordran som Försäkringsgivaren kan ha 
mot annan försäkrad eller försäkringstagaren. 
 
10.12 Force majeure 
Försäkringsgivaren är vid tillämpning av försäkringen 
inte ansvarigt för skada som orsakas av 
Försäkringsgivaren på grund av lagbud, 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, 
arbetskonflikt - även om Försäkringsgivaren är föremål 
för eller självt vidtar konfliktåtgärd - eller annan 
liknande 
omständighet. Om någon sådan omständighet hindrar 
Försäkringsgivaren från att fullgöra åtgärd enligt 
försäkringen, får åtgärden uppskjutas utan påföljd för 
Försäkringsgivaren tills hindret upphört. 
 
10.13 Preskription 
Den som har fordran på grund av försäkringen förlorar 
sin rätt om han inte framställer sitt anspråk till 
Försäkringsgivaren inom sex månader från det han fått 
kännedom om sin fordran. 
Den som har fordran skall vidare, för att inte förlora sin 
rätt, väcka talan mot Försäkringsgivaren om anspråket 
inom tre år från det han fått kännedom om sin fordran, 
och i vart fall inom tio år från det att fordringen tidigast 
hade kunnat göras gällande. Har fordran anmälts i rätt 
tid enligt första stycket, får talan dock alltid väckas 
inom sex månader från det att Försäkringsgivaren har 
meddelat slutligt ställningstagande till anspråket. 
Försäkringsgivaren kan vid slutligt ställningstagande 
till anspråk på grund av försäkringen, skriftligen 

förelägga den som har fordran att inom sex månader 
väcka talan mot Försäkringsgivaren angående beslutet. 
Försitts denna tid av den som har fordran, eller för han 
inte talan till dom, förlorar han sin rätt att få ändring av 
beslutet. 
 
10.14 Tillämplig lag 
För försäkringen gäller i övrigt tillämplig svensk lag 
om försäkringsavtal. Svensk rätt skall gälla för tolkning 
och tillämpning av försäkringsavtalet. 
Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. 
Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffar 
utomlands. 
 
10.17 Information 
Personuppgiftslagen 
Alla uppgifter om våra försäkringstagare behandlas 
konfidentiellt. 
Uppgifterna, däribland personuppgifter, måste sparas 
för att Försäkringsgivaren ska kunna administrera 
försäkringsavtal, bedriva produktutveckling och 
skadeförebyggande forskning, upprätta 
försäkringsstatistik samt genomföra marknadsföring. 
Uppgifterna erhålls huvudsakligen från 
försäkringstagaren men kan kompletteras med 
uppgifter från offentliga register. Vissa uppgifter måste 
lämnas vidare till samarbetspartners för exempelvis 
skadereglering. Uppgifter som inte längre behövs 
raderas. 
Försäkringstagare som önskar upplysning om vilka 
personuppgifter som finns kan efter skriftlig ansökan, 
som skall vara egenhändigt undertecknad och med 
angivande av försäkrings- eller personnummer, ställd 
till Nordeuropa Försäkring AB erhålla sådan 
information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 
 
 
Gemensamt skadeanmälningsregister 
Försäkringsgivaren äger rätt att i ett för 
försäkringsbranschen gemensamt 
skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda 
skador kopplade till denna försäkring. 
Personuppgiftsansvarig för det gemensamma 
skadeanmälningsregistret är Försäkringsförbundet. 
 
 
10.18 Överlåtelse av egendom eller rörelse 
Egendomsförsäkringar 
Överlåter försäkringstagaren egendom eller rörelsen till 
annan genom försäljning eller på annat sätt gäller 
försäkringen från överlåtelsedagen i 7 dagar - under 
tiden försäkringen är i kraft. 
 
 
10.19 Undantag för terroristhandling genom 
biologiska eller kemiska ämnen 
Försäkringen omfattar inte skada och därav föranledda 
följdskador som orsakats av *)terrorism och vars 
uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt har 
samband med spridning eller användning av biologiska 
eller kemiska ämnen.  
 
 


