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Allrisk – Specialförsäkring  
objekförsäkring 
Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten fnns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Allrisk – specialförsäkring objektförsäkring gäller för plötslig och oförutsedd skada på egendom som angetts med objekttyp.  
Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring. 

Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare. 

Vad ingår i försäkringen? 

Försäkringen gäller 

för försäkringstagaren såsom ägare till försäkrad egendom 

för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäk-
rad egendom som anges med objekttyp tillhörande den avtalade 
verksamheten 

Var gäller försäkringen? 

Försäkringen gäller 

• inom Europa om inte annat avtalas och gäller för skada som 
inträfar under försäkringstiden 

Vad ingår inte i försäkringen? 

Ersättning betalas inte för skada 

X   som den försäkrade borde ha, under omständigheterna, insett 
att med stor sannolikhet skulle komma att inträfa 

X   som orsakas av den försäkrade eller någon som den försäkrade 
bär ansvar för, med uppsåt, genom grov oaktsamhet eller under 
påverkan av alkohol, medicin, narkotika eller euforiserande medel 

X   genom förmögenhetsbrott tex bedrägeri eller förskingring. Vid 
stöld eller annat tillgrepp lämnas ersättning om skadetillfället kan 
preciseras och om den försäkrade med hänsyn till egendomens 
värde och stöldbegärlighet och förhållandena i övrigt vidtagit 
rimliga säkerhetsåtgärder 

X   på utrustning som ej är serietillverkad på fabrik 

X   som uppstått genom försumlighet gällande underhåll och nöd-
vändiga reparationer 

X   som består i förslitning, förbrukning, sprickbildning, utmattning, 
korrosion (tex rost eller frätning), kavitation, beläggning, avsätt-
ning, fuktinträngning eller annan motsvarande långtidspåverkan 

X   som består i självförstörelse, tex vittring, självsprickor, färg- eller 
formändring 

X   genom skadedjur eller skadeinsekter 

X   genom erosion, ljus och biologisk inverkan orsakad av bearbet-
ning, reparation eller rengöring 

X   på egendom som är överlämnad till annan för försäljning eller 
belåning 

X   orsakad av fabrikations- eller materialfel 

X   som inträfar utanför de geografska områden som försäkringen 
täcker 

X   som ersätts på basis av speciallag, garanti eller annan förbindelse 
eller med allmänna medel eller ur annan försäkring 

Särskilt avtal krävs för ersättning för skada i samband med montage, 
demontage eller vid transport eller förfyttning 

Finns det begränsningar  
av vad försäkringen täcker? 

 vid varje skadetillfälle dras självrisk på 0,2 basbelopp om inte 
annat avtals. Om underlåtelse att följa säkerhetsföreskrifterna 
företer orsakssamband med sk adans uppkomst eller dess belopp 
kan ersättningen nedsättas eller avböjas 

Vilka är mina skyldigheter? 

• följa säkerhetsföreskrifter för att förhindra skada 

• du måste anmäla inträfad skada så snart som möjligt 

• du måste förse försäkringsgivaren med uppgifter som behövs för 
skaderegleringen 

När och hur ska jag betala? 

• premien betalas senast på förfallodagen 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

• försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är 
ett år 

• tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings-
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås 

Hur kan jag säga upp avtalet? 
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• om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter 
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet 

• försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet 
av väsentlig betydelse 

• försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden 

• vi kan säga upp försäkringen om 

• du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner-
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande 
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst 

• du inte har betalat premien i tid 
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