
 

 

 

VILLKOR 
 

FÖRETAGSFÖRSÄKRING F3:4  

2021 05 01 
 

I anslutning till SVKF, SVKL, SVOF och SVS2 
  



 

 

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoren, 'Kombinerad Företagsförsäkring 

SVKF, gäller följande kompletterande villkor. 

 

I.   EGENDOMSFÖRSÄKRING 

 

3.1 Var försäkringen gäller  

Med komplettering av 3.1 gäller att även om så inte anges i försäkringsbeviset skall 

även den försäkrades ordinarie bostad anses som gällande försäkringsställe. 

 

4.2.6 Med ändring av detta moment gäller att ersättning kan betalas för ett högre belopp om 

så särskilt anges i försäkringsbeviset. 

 

6.2.5 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. 

 

8.6.2 Med ändring p.2 gäller inte kravet på värdetransportväska för denna egendom. 

 

8.11 Vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift avseende inbrottsskydd, åtar sig  

  försäkringsgivaren att, när åsidosättandet haft betydelse för skadan, ändå betala viss  

  ersättning. Den del av skadan som inte ersätts enligt huvudregeln, ersätts ändå men  

  med ett avdrag med 20 %, dock lägst 0,5 och högst 10 basbelopp. 

 Om åsidosättandet av säkerhetsföreskrift kan anses vara grovt kan ersättningen helt  

  utebli. 

 

II.  AVBROTTSFÖRSÄKRING 

 

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoret SVKF gäller följande 

kompletterande villkor. 

 

7.1  Försäkringsbelopp  

Ersättningen beräknad enligt 12 Skadevärderingsregler är vid varje skadetillfälle 

begränsad till högst årsomsättningen. 

 

7.3 Detta moment gäller ej. 

 

III. ANSVARSFÖRSÄKRING 

 

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

kompletterande villkor. 

 

6.11 Med ändring av p.1 omfattas denna egendom av försäkringen 

 

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

 För egendom enligt 6.11 är högsta ersättning vid ett skadetillfälle är begränsad till  

2 000 000 kr. 



 

 

IV.   RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING 

 

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i Huvudvillkoren SVKF gäller följande 

kompletterande villkor. 

 

 

9 Med ändring av mom. 9 gäller att självrisken är 10 % av skadebeloppet, lägst 1 000 

kr. 

 

V.   OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING 

 

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i SVKL, gäller följande kompletterande villkor: 

 

1. Försäkringen gäller för samtliga anställda inom verksamheten. 

 

2. Med ändring av andra stycket är försäkringen i kraft under arbetstid och i samband 

 med resa till och från arbetet. 

 

11.4 Med ändring av detta moment är invaliditetsersättningen begränsad till 5 pbb. 

 

VI.   ALLRISKFÖRSÄKRING 

 

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i SVOF, gäller följande kompletterande villkor: 

 

1. Försäkringen gäller för kunders egendom avsedd att fotograferas samt hyrd och lånad 

rekvisita. 

 

3. Försäkringen gäller i hela världen. 

 

7. Maximal skadeersättning för kunders egendom, hyrd och lånad rekvisit är gemensamt 

50 000 kr. 

 

VII. INBROTTSSKYDD, SKYDDSKLASS 2 

 

Med ändring av häremot stridande bestämmelser i SVS2, gäller följande kompletterande villkor: 

 

5.2.2 Försäkringen gäller utan krav om certifierad glasruta i dörr, sidoruta och vindfång. 

 


