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FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoren, 'Kombinerad Företagsförsäkring
N01’, Rättsskyddsförsäkring för företag R10 , respektive ’Tjänstereseförsäkring T10’ gäller
följande kompletterande villkor.
I. EGENDOMSFÖRSÄKRING
1.

Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbeviset.
Med ändring av N01 mom. 1.15.1.6, omfattar objektstypen varor även konstverk.
Konstverk som helt eller delvis är av ädel metall, äkta pärlor eller ädelstenar omfattas
endast om detta särskilt anges i försäkringsbeviset.

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.
Med ändring av 1.3.2.1 st. 2, gäller försäkringen då egendomen tillfälligt förvaras/
bearbetas på Konstnärernas Kollektivverkstad.

1.6.

Självrisker
Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk vilken anges i försäkringsbeviset.

1.6.1

Finns vid skada som ersätts genom huvudvillkoret Inbrottsförsäkring mom. 13.1, ett
påslaget, av försäkringsbranschen godkänt centralinbrottslarm som utlösts, gäller
försäkringen utan självrisk.

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.

3.

Allriskförsäkring
Som utökning till huvudvillkoren mom.1.7.1-1.7.6, 1.7.9 Försäkrade skadehändelser,
gäller en utökad omfattning med allrisk enligt nedan.

3.1

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i hela världen.

3.2

Försäkrad egendom
Försäkringen för denna utökade omfattning med allrisk gäller endast för den
försäkrade egendomen som tillhör objektstyperna maskinerier och varor. För
konstverk som helt eller delvis är av ädel metall, äkta pärlor eller ädelstenar, omfattar
försäkringen denna egendom endast om detta särskilt anges i försäkringsbeviset.

Undantag
Ersättning lämnas inte för skada på
• förbrukningsmaterial, t ex bränsle, drivmedel och smörjmedel, dukar, däck och
slangar, filtar, filter, linor, packningar, remmar och kedjor, stenar, larvband,
transportband, transportplåtar, viror och valsbeklädnad, utbytbara verktyg, t ex
formar, knivar, krossverktyg, press- och stansverktyg och slagor, murverk,
inmurning eller infodring om försäkringstagaren inte kan påvisa att ovan angiven
egendom har skadats genom plötslig och oförutsedd påverkan utifrån, som inte
beror på felaktig eller bristfällig skötsel, underhåll, service, övervakning, drift,
handhavande eller användning varvid skadan värderas till högst föremålets tekniska
värde,

Anmärkning
Tekniskt värde vid viss tidpunkt är nyanskaffningsvärdet vid tidpunkten med avdrag
för ålder, slitage och omodernitet. Med avdrag för omodernitet avses även den
värdeminskning som beror t ex på minskad användbarhet, nya produkter och ny
teknik.
• maskin, panna, ugn, apparat, kärl, aggregat elektrisk eller mekanisk anläggning
eller anordning, som är avsedda för produktion, reparation, transport, distribution,
energiförsörjning, service eller administration samt till dessa föremål hörande
utrustning eller ledningar för annan skada än skada genom plötslig och oförutsedd
påverkan utifrån, som inte beror på felaktig eller bristfällig skötsel, underhåll,
service, övervakning, drift, handhavande eller användning,
• levande djur,
• datainformation, om skadan beror på felprogrammering eller förlust av information
till följd av brist på för databehandlingsområdet rimliga administrativa rutiner,
• induktionsspole för omröring eller uppvärmning av smälta och därtill hörande
kabelutrustning,
• egendom som köpts utan sådan garanti som gängse tillämpas vid försäljning eller
leverans inom branschen eller av den försäkrade om skadan skulle ha omfattats av
sådan gängse garanti,
• egendom då den försäkrade är tillverkare eller försäljare av den försäkrade
egendomen om skadan skulle ha omfattats av sådan garanti som gängse tillämpas
vid försäljning eller leverans inom branschen eller av den försäkrade.
3.3

Försäkrade skadehändelser
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd utifrån kommande fysisk skada eller
förlust som inte är ersättningsbar enligt huvudvillkoren, punkterna 1.7.1 – 1.7. 6, 1.7.9
Har försäkring tecknats att gälla utan någon av dessa punkter (skadehändelser),
omfattar allriskförsäkringen inte denna skadehändelse.
För dator yngre än tre (3) år ersätts även annan plötslig och oförutsedd fysisk skada.
Anmärkning
Som plötslig och oförutsedd skada anses inte skada som består i förslitning,
förbrukning, korrosion (t ex rost eller frätning), kavitation, erosion, beläggning eller
avsättning eller annan gradvis försämring såsom viktförlust, röta eller att egendom
åldras.

Vid stöld lämnas ersättning endast om skadetillfället kan preciseras och om det med
hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt
vidtagits rimliga säkerhetsåtgärder samt att stölden inte begåtts av anställd. Upptäcks
sådan förlust först vid exempelvis inventering och själva skadetillfället således inte
kan preciseras ersätts inte skadan.

3.31.1.1

Undantag
Försäkringen omfattar inte skada som
• uppkommit genom att försäkrad egendom inte omhänderhafts med normal
aktsamhet och omsorg,
• orsakats av mekaniskt, optiskt eller elektriskt fel eller elfenomen vilka inte har
samband med yttre våld,
• orsakats av fabrikations- eller materialfel, skadedjur, värme, fukt, kyla eller att
föremål spricker eller skadas utan att ha utsatts för yttre våld,
• orsakats av att föremål har monterats, demonterats, bearbetats eller tillverkats,
• uppstår i samband med transport eller utställning.

3.32

Försäkringen gäller inte för skada genom
• stöld och skadegörelse då gärningsmannen berett sig tillträde till försäkringslokalen
på sätt som beskrivs i huvudvillkoren punkt 13.1, då försäkringslokalen inte
uppfyller för försäkringen gällande krav på inbrottsskydd,
• ljus eller biologisk inverkan,
• sprängningsarbete,
• smälta eller stelnad smälta,
• insekter, bakterier, virus eller smittoämnen,
• bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott,
• utpressning eller kidnappning,
• ras, skred, förskjutning eller sättning i mark eller grundkonstruktion,
• hav, sjö eller vattendrag som svämmat över,
• konfiskation, rekvisition, embargo eller annan myndighetsåtgärd.

3.33

Ersättning lämnas inte för skada
• som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller kan
avhjälpas genom normal service eller justering,
• som består i sönderfrysning av förbränningsmotor eller till detsamma hörande
kylsystem,
• som består i eller är en följd av fel i klimatanläggning med automatik för
temperatur- och luftfuktighetsreglering, detta undantag gäller dock inte för dator
eller datainformation,
• vars uppkomst eller omfattning väsentligt påverkats av ingrepp i bärande
konstruktion eller försummat underhåll, till den del ingreppet utförts av eller
försummelsen kan lastas den försäkrade,
• som direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med brott i kraftverkseller regleringsdamm for vattenkraftproduktion,
• som består i kontamination eller i form- och strukturförändring såsom förgasning,
färg- eller luktförändring,
• som har sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade eller hans
arbetsledning borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle komma att
inträffa.

3.34

Ersättning lämnas inte för kostnad för att åtgärda
• felaktigt material,
• felaktigt eller bristfälligt utfört arbete,
• felaktig konstruktion
om skadans uppkomst eller omfattning påverkats av felet eller bristen.

3.4

Högsta ersättning
Ersättningen är vid varje skadetillfälle begränsad till 75 000 kronor om ej högre
belopp anges i försäkringsbeviset.
För skada enligt 3.3, st 2 ovan är ersättningen dock begränsad till 25 000 kronor vid
varje skadetillfälle.

4.

Transportförsäkring (utan samband med utställning)
Med ändring av N01, punkt 1.7.9, gäller försäkringen även vid transport med andra
transportmedel inom Norden.
Med ändring av huvudvillkoret N01, 1.7.9, gäller försäkringen även för stöld av
konstverk. För konstverk helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor eller ädelstenar
gäller försäkringen endast om detta särskilt anges i försäkringsbeviset.
Vid transport i samband med utställning gäller inte detta villkor. Se
utställningsförsäkringen.

4.1

4.2

4.3

Försäkrad egendom
Transportförsäkringen gäller för försäkrad egendom som tillhör objektstyperna
maskinerier och varor. Stöldbegärlig egendom ingår om den består av konstverk eller
audiovisuell utrustning för framförande av konstverk. För konstverk som helt eller
delvis är av ädel metall, äkta pärlor eller ädelstenar, omfattar försäkringen denna
egendom endast om detta särskilt anges i försäkringsbeviset.
Undantag – allmänna
Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad som har orsakats av
- att den försäkrade eller dennes anställda i arbetsledande ställning har förfarit med
uppsåt eller grov vårdslöshet
- att godset inte har emballerats, packats, stuvats på ett för transporten
fackmannamässigt sätt
- nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, repning eller liknande
- bristfälligt skydd mot normala väderleksförhållanden
- föremålets egen beskaffenhet
- klimatbetingad temperaturpåverkan

Högsta ersättning
Ersättningen är vid varje skadetillfälle begränsad till 100 000 kronor. Högre belopp
kan avtalas vilket då skall framgå av försäkringsbeviset.

4. 4

Åtgärd vid skada
Vid skada under transport som ej är utförd med eget fordon skall reklamation även
göras till respektive transportör.

5.

Utställningsförsäkring
Försäkringen gäller enligt särskilt villkor ’T 02’. Omfattning inklusive transport.

5.1

Utställningstid
Försäkringen gäller för samtliga utställningar under försäkringstiden som inte varar
längre än fyra veckor. För utställningar som varar längre tid än fyra veckor fordras
särskilt avtal för den överskjutande tiden.

5.2

Försäkrad egendom
Utställningsförsäkringen gäller för försäkrad egendom som tillhör objektstyperna
maskinerier och varor. Stöldbegärlig egendom ingår om den består av konstverk samt
audiovisuell utrustning för framförande av konstverk. För konstverk som helt eller
delvis är av ädel metall, äkta pärlor eller ädelstenar, omfattar försäkringen denna
egendom endast om detta särskilt anges i försäkringsbeviset.

5.3

Inbrottsskyddskrav
För utställningsförsäkringens giltighet krävs, om inte annat framgår av
försäkringsbeviset, att försäkrad egendom efter stängning förvaras i lokal som
uppfyller krav enligt särskilt villkor 'Skyddsklass 1'.

5.4

Högsta ersättning
Ersättningen är vid varje skadetillfälle begränsad till 100 000 kronor. Högre belopp
kan avtalas vilket då skall framgå av försäkringsbeviset.

5.5

Åtgärd vid skada
Vid skada under transport som ej är utförd med eget fordon skall reklamation även
göras till respektive transportör.

6.

Skadevärderingsregler
Skada värderas enligt huvudvillkoret, mom. 1.10 Skadevärderingsregler, med följande
ändring.
Varor ej sålda men färdiga för leverans värderas enligt 1.10 4:e stycket..

II. AVBROTTSFÖRSÄKRING
Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoret N01 gäller följande
kompletterande villkor.
2.1.2

Vad försäkringen gälle för
Försäkringen gäller även för avbrottsskada till följd av ersättningsbar egendomsskada
enligt detta villkor mom. 1.3.

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.

3.6

Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk på 1 000 kr.

IV. 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.

V. 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.

VI. OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Försäkringen gäller enligt villkor KOFFA01:14.
Försäkringsbeloppet för invaliditet är 5 prisbasbelopp.

