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K 318:3 - Föreningsförsäkring
Försäkringsvillkor gäller från och med 2006-01-01
Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring.
Samtliga av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen inte alltid
är löpande.
Med tillämpning av grundvillkoren i övrigt gäller
följande kompletteringar och ändringar.

10.10 Maskin-/Allriskförsäkring

I Egendomsförsäkring

10.10.1 försäkrade skadehändelser

6. Försäkrad egendom
6.2 Högsta ersättning

Inom försäkringsbeloppet är följande egendom försäkrad
intill nedan angivna belopp (förstarisk) även om detta
inte särskilt anges i försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppen kan höjas – tilläggsbeloppet anges i försäkringsbrevet.
Vid försäkring av byggnad
• Fastighetsinventarier
• Markanläggning/markinventarier
vid skada enligt 10.2 och 10.10
• Glas i fönster och dörrar vid
skada enligt 10.6
Vid försäkring av lös egendom
• Glas inredning samt skyltskåp
i anslutning till försäkringslokal
vid skada enligt 10.6
• Egendom i hyrd byggnad/lokal
• Ritningar, arkivalier och
datainfomation
• Licens för nyttjanderätt till
standardprogram
• Pengar och värdehandlingar då
förvaring sker på angivet fast
försäkringsställe
– i låst värdeskåp* enligt svensk
eller europeisk standard
– på annat sätt
– vid rån eller överfall
• Kunders egendom, dock inte
pengar och värdehandlingar
• Arbetstagares egendom, dock inte
pengar och värdehandlingar, för
varje arbetstagare eller högre
belopp enligt kollektivavtal
• Stöldbegärlig egendom bestående
av lös egendom
• Transportförsäkring vid skada
enligt 10.7
• Egendom i kyl- och frys vid skada
enligt 10.9

2 basbelopp
2 basbelopp

Utan att det anges i försäkringsbrevet gäller försäkringen för markanläggningar/markinventarier till begränsat
belopp. Beloppet kan höjas, se 10.10.3.1.1.
Om maskin- och/eller allriskförsäkring ingår enligt
10.10.2 eller 10.10.3.1 anges detta i försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk
skada på försäkrade egendom ingående i objekttyperna
• 5.3 Markanläggningar/markinventarier
• 5.13 Lös egendom
dock inte för skada som kan hänföras till
• 10.2 Brandförsäkring (se dock 10.10.3.1.1
• 10.3 Vattenskadeförsäkring
• 10.4 Inbrottsförsäkring
• 10.5 Rånförsäkring
• 10.6 Glasförsäkring
oavsett om skadan skulle kunna omfattas av eller är
undantagen i respektive försäkringsmoment och oavsett
om sådan försäkring ﬁnns gällande eller inte.

5 kvm
10.10.2.1.1 Särskilt avtal – Maskinförsäkring,
kulvertanläggning och/eller servisledning

Om maskinförsäkring för samägd kulvert och/eller
servisledning ingår anges detta i försäkringsbrevet.
5 kvm
2 basbelopp

10.10.3 Maskinförsäkring för maskiner – Allriskförsäkring
för lös egendom, markanläggningar/markinventarier

2 basbelopp
10.10.3.1 Lös egendom och/eller särskilt angiven maskin

1 basbelopp

1 basbelopp
0,2 basbelopp
2 basbelopp

Försäkringen omfattar lös egendom enligt 5.13, eller i
försäkringsbrevet särskilt angiven maskin, med försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.
Allriskförsäkring avseende lös egendom omfattar
även förlust av egendom.
10.10.3.1.1 Markanläggningar/markinventarier

2 basbelopp

Försäkringen omfattar markanläggningar/markinventarier med försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.
Markanläggningar/markinventarier omfattas då
även av 10.2 Brandförsäkring.

0,2 basbelopp

10.10.4 Undantag gällande 10.10.1-10.10.3

0,5 basbelopp

Utöver de undantag som anges i grundvillkoret gäller
för föreningsförsäkringen även nedan angivna undantag.

2 basbelopp
1 basbelopp
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10.10.4.1 Försäkringen gäller inte för skada genom

• erosion, ljus, luft eller biologisk inverkan
• väderpåverkan på egendom under bar himmel eller
i byggnad utan hela väggar och tak om inte egendomen är avsedd att arbeta eller förvaras i det fria
• vätska, fukt, röta, mögel eller svamp
• skadedjur, insekter, bakterier (till exempel salmonella),
virus eller smittämnen.

5. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
5.2 Extrakostnad – Försäkringsbelopp/Högsta
ersättning

Försäkringen gäller med ett gemensamt belopp för lös
egendom enligt I Egendomsförsäkring 5.13 och extrakostnad. Försäkringsbeloppet anges under lös egendom i försäkringsbrevet.

10.10.4.3 Försäkringen gäller inte för skada som består i

III Ansvarsförsäkring

• förlust av värme- eller elenergi, värmebärare, gas
eller vatten
• kontamination eller form- och strukturförändring
såsom förgasning, färg- eller luktförändring.

5. Undantag – begränsningar
5.20 Arrangörsansvar

10.10.5 Högsta ersättning – Allriskförsäkring

Vid skada på markanläggningar/markinventarier
enligt 10.10.3.1.1 är ersättningen begränsad till högst
2 basbelopp vid varje skadetillfälle, om inte annat
anges i försäkringsbrevet.
10.10.6 Särskild självrisk
10.10.6.1 Kulvertanläggning eller servisledning

Självrisken är 5 procent av skadebeloppet för varje helt
år som förﬂutit sedan egendomen första gången togs
i bruk, dock lägst grundsjälvrisken för brandförsäkringen och högst 80 procent av skadebeloppet.

11. Säkerhetsföreskrifter
11.2.9 Kulvertanläggning eller servisledning

För att förhindra skada genom brand eller explosion ska
• kulvertanläggning eller servisanläggning vara provad
och godkänd i vedertagen ordning.

II Extrakostnads- och hyresförlustförsäkring
Vid försäkring av förening ingår alltid extrakostnadsförsäkring intill ett, för egendoms- och extrakostnadsförsäkring, gemensamt belopp.
Vid försäkring av byggnad kan tilläggsavtal för hyresförlust tecknas, vilket då framgår av försäkringsbrevet.
Avbrottsförsäkring ingår inte i föreningsförsäkring.
4.3 Tilläggsavtal fordras – Hyresförlust

Om hyresförlust ingår anges detta i försäkringsbrevet.
Med hyresförlust förstås bortfall av hyresintäkt under
ansvarstiden.
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Försäkringen gäller inte för
• båt-, motor-, trav- eller galopptävling samt ﬂyguppvisning eller ﬂygtävling
• för anläggning för sport eller idrott, trav- galopp-,
hinder- eller motorbana
• offentliga fester, basarer, eller festtåg
• åt allmänheten upplåtna nöjesplatser eller serveringar
inklusive dansbana, skjutbana, stånd eller liknande.

