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Stöld och skadegörelse i en försäkrad lokal eller bostad
Försäkringen ersätter en skada som uppstår genom en stöld och/eller skadegörelse som begås av
någon som olovligen
• brutit sig in i en försäkrad lokal eller bostad med våld (inbrott)
• brutit sig ut ur en försäkrad lokal eller bostad med våld, efter att olovligen ha dröjt sig kvar i en
försäkrad lokal eller bostad som är obemannad (utbrott)
• tagit sig in i en försäkrad lokal eller bostad
o

o

med en nyckel som är avsedd för låset, eller med en kod, som man har kommit åt genom ett
rån eller genom ett inbrott i en annan lokal eller bostad som uppfyller samma krav på
inbrottsskydd som gäller för den försäkrade lokalen eller bostaden där stölden eller
skadegörelsen sker, eller
genom inbrott i godkänd nyckeltub eller godkänt nyckelskåp

• utifrån stjäl försäkrad egendom genom ett krossat eller uppbrutet fönster utan att ta sig in i den
försäkrade lokalen eller bostaden (s.k. smash and grab).
En försäkrad lokal där datorer, surfplattor eller liknande med tillhörande utrustning till ett
sammanlagt värde av 5 basbelopp eller mer förvaras, ska uppfylla Skyddsklass 2 om inte datorerna är
låsta med datorlås. Övriga delar av den försäkrade byggnaden som innehåller en sådan lokal ska
uppfylla Skyddsklass 1.

Stöld och skadegörelse i en försäkrad lokal eller bostad med ett särskilt
inbrottsskyddat förvaringsutrymme
Försäkringen ersätter en skada som uppstår genom en stöld ur och/eller skadegörelse på
• ett godkänt och klassat värdeskåp, kassaskåp, kassavalv eller säkerhetsskåp som uppfyller Svensk
Försäkrings tekniska rekommendation FTR 1028, under förutsättning att enheten
o
o
o

forceras genom uppbrytning, sprängning eller genom annat våld, eller
bortförs, eller
öppnas med nyckel som gärningsmannen kommit åt genom
▪ rån inom lokalen eller bostaden, om gärningsmannen berett sig tillträde dit genom ett
inbrott, eller
▪ rån på annan plats, eller
▪ inbrott i annan lokal eller bostad som uppfyller samma krav på inbrottsskydd, eller
▪ inbrott i bostad, eller

• öppnas med kod, under förutsättning att koden har kommits åt genom våld eller hot mot person
som inneburit trängande fara för denne.
Undantag: Försäkringen ersätter inte
• en skada då nyckeln till förvaringsutrymmet kommits åt genom
o
o

rån, eller
att koden till förvaringsutrymmet kommits åt genom våld eller hot,
o mot någon som medverkat till eller främjat skadan, eller
o mot någon som var under 18 år, eller

• skadegörelse genom sprängning.

Stöld och skadegörelse inom ett inhägnat område under bar himmel
Försäkringen ersätter en skada som uppstår genom en stöld och/eller skadegörelse, som begås av
någon som olovligen och med våld bryter sig in eller ut ur ett inhägnat område i anslutning till den
försäkrade lokalen eller byggnaden.
Undantag: Försäkringen ersätter inte stöld av, eller skadegörelse på, stöldbegärlig egendom.

Skadegörelse utan samband med ett inbrott eller ett utbrott
Försäkringen ersätter kostnader för en skada som uppstår genom en uppsåtlig skadegörelse på en
försäkrad byggnad eller den lösa försäkrade egendom som förvaras i byggnaden.
Undantag: Försäkringen ersätter inte en skada
• som består i förlust av egendom genom ett tillgrepp (stöld), dock gäller försäkringen för stöld av
fast monterad egendom och fast monterade maskinerier utomhus.
• på byggnad, om skadan är av sådan art att den inte påverkar byggnadens användbarhet
• på glas, eller skylt med tillhörande armatur och stativ, då dessa är monterade på för dessa avsedd
plats.
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Försäkring vid sent upptäckt dödsfall
Försäkringen ersätter kostnader för nödvändig sanering och reparation till följd av att en person
avlider i sin bostad, och dödsfallet förblir oupptäckt under en längre tid.
Vi ersätter i samband med detta även kostnader för sanering mot avvikande lukt, bakterier, virus och
skadeinsekter samt desinficering av bostaden.
Med bostad menar vi bostad som ni äger.
Högsta ersättning:

500 000 kronor per skadetillfälle

Självrisk:

500 000 kronor per skadetillfälle

Försäkring vid angrepp av husbock och/eller hästmyra
Försäkringen ersätter kostnader för nödvändig sanering och reparation av byggnadsdel vars
brukbarhet och funktion blivit väsentligt nedsatt genom angrepp av husbock, hästmyra eller andra
virkesförstörande insekter.
Vi ersätter även kostnader vid utbyte eller förstärkning av virke då bärförmågan har äventyrats
genom angreppet. Om behandlingen inte kan utföras utan ingrepp i byggnaden svarar ni själva för
friläggnings- och återställningskostnader.
Undantag: Vi ersätter inte kostnader för sanering och/eller reparation
• vid angrepp på rötskadat virke, eller
• på byggnad som är eller har varit ekonomibyggnad vid lantgård, eller
• av skada som endast har en estetisk påverkan och inte minskar byggnadens
funktionsduglighet, eller
• av lokaler som används i näringsverksamhet eller rörelse, eller
• av direkt eller indirekt skada orsakad av insekter, råttor eller möss, eller
• av spindlar, eller
• av döda djur, eller
• avföring och andra lämningar från djur.
Vid reparation gäller begränsningen att reparationskostnaden inte får överstiga ett belopp som
motsvarar byggnadens marknadsvärde utan hänsyn tagen till de skadedjursangrepp som förorsakat
behovet av reparation.
Högsta ersättning:

500 000 kronor per skadetillfälle

Självrisk:

500 000 kronor per skadetillfälle
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Tabell för åldersavdrag på datorer, surfplattor, eller liknande
Vid en skada på, eller stöld av, dator, surfplatta eller liknande, värderas skadan till vad det kostar att
återställa produkten, men dock högst till skillnaden mellan dess värde omedelbart före och
omedelbart efter skadan.
Värdet omedelbart före skadan fastställs enligt en schablonmässig värdering enligt vad som framgår
av nedanstående tabell.

Produktens ålder i månader

Ersättning i % av nypris

från den tidpunkt då den

i den allmänna handeln

togs i bruk som nytillverkat:
0-6 månader

100 %

6-12 månader

75 %

12-18 månader

60 %

18-36 månader

40 %

Äldre än 36 månader

20 %

Vid ett återställande av en dator ersätter vi 100 % av installationskostnaden.
Med återställande menar vi reparation, eller anskaffande av en produkt av samma eller lika
ändamålsenligt slag.

