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P 200:1 Objektförsäkring
Försäkringsvillkor gäller från och med 2011-06-01

1.1 Försäkringstagaren
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till för
säkrad egendom.
1.2 Annan än försäkringstagaren
Försäkringen gäller även för annan ägare av försäkrad egen
dom då denne inte kan få ersättning genom annan försäkring.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid för
säkringen varit betald och i kraft.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden om inte annat anges i försäk
ringsbrevet.

4. Försäkrat intresse
Försäkringen avser endast sådan skada som består i att egen
domens värde minskas eller går förlorat. Försäkringen avser
således inte sådan förlust som uppkommer till exempel genom
att egendomen inte kan användas på beräknat sätt.

5. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller med den omfattning som anges i försäk
ringsbrevet.
5.1 Grundomfattning
Under transport
Försäkringen gäller för brand, haveri, trafikolycka och stöld.
Anmärkning
Med haveri och trafikolycka avses
• att sjötransportmedlet kolliderar, strandar, grundstöter, sjun
ker eller kantrar
• att landtransportmedlet kolliderar, spårar ur, välter eller kör i
diket
• att lufttransportmedlet kolliderar, störtar eller välter.
Säkerhetsföreskrift
Den försäkrade ska iaktta rimlig aktsamhet för att förhindra
stöldskada. Den försäkrade ska med hänsyn till egendomens art
och värde på ett tillfredsställande sätt skydda egendomen mot
stöld.

Under uppehåll i lokal
Försäkringen gäller för skada genom brand, vatten och inbrott
enligt gällande företagsvillkor (G 100:1) för brand-, vattenskadeoch inbrottsförsäkring.
5.2 Normalomfattning
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på
eller förlust av försäkrad egendom.
Säkerhetsföreskrift
Den försäkrade ska handha egendomen med tillbörlig aktsam
het. Det innebär bland annat att försäkrad egendom ska förva
ras inlåst eller hållas under uppsikt.
5.3 Undantag – begränsningar
Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad som har
orsakats av
• mekaniskt, optiskt, elektriskt eller elektroniskt fel som inte
har samband med yttre våld
• fabrikations- eller materialfel, skadedjur, värme, fukt, kyla el
ler att föremål av trä spricker utan att ha utsatts för yttre våld
• att föremålet har bearbetats eller reparerats
• att rör eller lampor upphör att fungera, genom fel- koppling,
överspänning, överslag, kortslutning eller elektriskt fenomen.
• att föremålet inte har emballerats, packats, stuvats för trans
porten på ett fackmannamässigt sätt
• att den försäkrade eller dennes anställda i arbetsledande ställ
ning har förfarit med uppsåt eller grov vårdslöshet.
5.31 Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för
• stöld av följande egendom ur fordon som parkerats för natten:
– tobak, vin och sprit,
– antikviteter, konstverk och äkta mattor,
– kameror, projektorer, bandspelare, skivspelare, förstärkare,
högtalare, radio-, video-, cd-, dvd- och tv-apparater, MP3spelare, digitalboxar, musikinstrument, tillbehör till nu
uppräknade föremål
– pälsar och pälsverk och skinnkläder samt därför beredda
eller oberedda skinn
– föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor eller
ädelstenar
– ur avsedda att bäras, till exempel fickur, armbandsur eller
hängur
– vapen och delar till vapen
– datorer, datatillbehör och programvara
– elektronisk kommunikationsutrustning (telefoner med mera)
• skada på föremål som den försäkrade hyrt ut.
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6. Försäkringsbelopp
Försäkringen gäller med de försäkringsbelopp som anges i för
säkringsbrevet för varje objekt/objektslag.
Försäkringsbeloppet ska motsvara dagsvärdet vid skadetill
fället av de objekt som medförs utanför ordinarie försäkrings
ställe.

7. Självrisk
Självrisken är vid varje skadetillfälle 20 procent av basbeloppet
om inte annat anges i försäkringsbrevet.
Med basbelopp avses prisbasbeloppet som fastställs enligt lagen
om allmän försäkring som gällde det år skadan inträffade. Själv
risken avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor.
7.1 Särskild självrisk
Vid stöld ur fordon är självrisken 10 procent av basbeloppet utö
ver den självrisk som anges i 7 ovan eller den självrisk som anges
i försäkringsbrevet.

8. Påföljd vid åsidosättande av
säkerhetsföreskrift
Om säkerhetsföreskrift som anges i 5.1 och 5.2 inte iakttas kan
avdrag göras på annars utgående sammanlagd ersättning. Av
draget kan vid allvarlig försummelse bli så stort att ingen ersätt
ning lämnas. Avdraget får dock inte vara större än vad som föl
jer av G Allmänna avtalsbestämmelser 4.6.

9. Åtgärder i samband med skada
9.1 Räddningsplikt
Med hänvisning till G. Allmänna avtalsbestämmelser 4.7 i övrigt,
ska den försäkrade efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
• begränsa skada som redan inträffat, bland annat genom att
snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom
• tillvarata sina och bolagets rättigheter mot transportör eller
annan som har vård om egendomen.
Den försäkrade ska vidare, om någon annan är ersättningsskyl
dig, vidta erforderliga åtgärder för att bevara bolagets rätt mot
denne.
Beträffande påföljd om räddningsplikten in efterlevs, se G
Allmänna avtalsbestämmelser 4.7.1.
9.2 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget
så snart som möjligt. Dessutom ska den försäkrade vid skade
görelse, stöld, inbrott rån, överfall eller annat brott snarast göra
polisanmälan och sända kopia på anmälan till bolaget.
9.3 Ersättningskrav
9.3.1. Tidpunkt för ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas till bolaget snarast
efter det att skadan uppkommit och senast sex månader från det
att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersätt
ning. Framställs kravet senare är bolaget fritt från ansvar.
9.3.2 Uppgifter i skadeanmälan
Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav
och på anmodan lämna förteckning över försäkrad egendom –
skadad och oskadad – med uppgift om varje föremåls värde före
och efter skadan. Den försäkrade är även skyldig att på anmodan

styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar som
står till buds och genom att tillhandahålla verifikationer, bevis
och andra handlingar som behövs för att bedöma bolagets an
svarighet och ersättningens storlek.
9.3.3 Påföljd vid försummelse att anmäla
försäkringsfall med mera
Om den försäkrade inte anmäler skada enligt 9.2 eller inte lämnar
begärda uppgifter enligt 9.3.2 och detta medför skada för bolaget
kan ersättningen sättas ned enligt G Allmänna avtalsbestäm
melser 4.4.
9.4 Besiktning av skada
Bolaget har rätt att låta besiktiga skada samt utfärda anvisning
ar för reparation och tillvaratagande av skadad egendom innan
dessa åtgärder vidtas. Om bolaget meddelar anvisningar om val
av reparatör eller metod för reparation eller sanering är den för
säkrade skyldig att följa dessa.
Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts är bolagets ansvar
begränsat till den kostnad som skulle ha uppkommit om anvis
ningarna följts.

10. Skadevärderingsregler
Skada på egendom värderas till skillnaden mellan egendomens
dagsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan.
Med dagsvärde på egendom avses marknadsvärdet vid skade
tillfället. Kan detta inte fastställas utgör dagsvärdet nyanskaff
ningsvärdet med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage,
omodernitet, minskad användbarhet och annan omständighet.
Fotografier, egenframställda film- och ljudupptagningar, noter,
tonband, CD och grammofonskivor och liknande egendom,
samt egendom som är resultatet av hobbyarbete och hembygge,
värderas till marknadsvärdet om sådant finns och i annat fall till
återanskaffningskostnaden för råmaterialet, med tillägg av högst
20 procent på detta för eventuell arbetskostnad.

11. Skadeersättningsregler
Försäkringen ska inte bereda den försäkrade någon vinst utan
endast lämna ersättning för liden skada, även om försäkrings
beloppet är större.
11.1 Skadeersättning
Ersättning lämnas för
• skada värderad enligt 10 dock högst med försäkringsbeloppet,
• räddningskostnad enligt 11.2 med avdrag för
• självrisk enligt 7
• eventuell underförsäkring enligt 11.3.
11.2 Räddningskostnad
Ersättning lämnas för den försäkrades kostnader för räddnings
åtgärder enligt 9.1 och G Allmänna avtalsbestämmelser 4.7 om
de med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.
I samband med egendomsskada som omfattas av försäkringen
lämnas även ersättning för skada som uppkommit genom att
försäkrad egendom vid skälig räddningsåtgärd skadats, för
kommit eller stulits.
Ersättning lämnas dock inte i den mån rätt till ersättning före
ligger enligt lag eller särskild författning eller på grund av annan
försäkring, garanti eller annat avtal.
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11.3 Underförsäkring
Vid underförsäkring ersätts endast så stor del av skadan som för
säkringsbeloppet utgör av egendomens värde vid skadetillfället.
Är försäkringsbeloppet gemensamt för flera föremål men lägre
än föremålens sammanlagda värde, ersätts vid skada på sådant
föremål endast så stor del av skadan som motsvarar förhållandet
mellan försäkringsbeloppet och detta värde.
Räddningskostnader ersätts i samma proportion som egen
domsskadan.
11.4 Skadeersättningsregler i övrigt
Är den ersättningsberättigade redovisningsskyldig för mervärdes
skatt ersätts inte denna.
Bolaget har rätt att i stället för att betala kontant ersättning låta
återställa skadad egendom eller tillhandahålla annan likvärdig
egendom.
Bolaget är inte skyldig att överta skadad egendom men äger
rätt att efter värdering överta hela eller mindre del av denna.
Kommer egendom, för vilken ersättning utgivits, till rätta ska
egendomen snarast ställas till bolagets förfogande. Den försäk
rade får dock behålla egendomen om han utan dröjsmål åter
betalar därför erhållen ersättning.
11.5 Tidpunkt för betalning av skadeersättning
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkra
de styrkt sitt krav och i övrigt fullgjort vad som åligger honom.
Den del av ersättningen som den försäkrade har rätt till först
när försäkrad egendom återställts eller återanskaffats, ska beta
las senast 1 månad efter det att den försäkrade visat att så skett.
Om polisutredning eller värdering av skiljemän avvaktas ska
ersättning betalas senast en månad efter det att bolaget erhållit
utredningen eller värderingen.
11.6 Räntebestämmelser
Betalas skadeersättning senare än vad som sägs i 11.5 ovan betalas
dröjsmålsränta enligt räntelagen.
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning
eller skiljemannavärdering betalar bolaget ränta enligt Riks
banken referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 procent av basbe
loppet.

G. Allmänna avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt
grundvillkor G 100:1.
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