Villkor B375:2
Kulvertförsäkring

B375:2 – Kulvertförsäkring
Försäkringsvillkor gäller från och med 1 januari 2014
Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga
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.

I Egendomsförsäkring
6.3 Tilläggsavtal – kulvertanläggning och servisledning
Med tillägg av grundvillkoret I Egendomsförsäkring 6.3 gäller
försäkringen för kulvertanläggning* och servisledning* som
anges i försäkringsbrevet.
* Definition – Kulvertanläggning och servisledning
Med kulvertanläggning avses ett i mark utanför byggnad anlagt
ledningssystem avsett för distribution av värme, vatten, gas, el
eller avlopp.
Ledningssystemet ska bestå av
• ett eller flera mediarör
• värmeisolering
• skyddshölje, samt
• eventuell kulvertkammare.
Till kulvertanläggning räknas inte under- eller abonnentcentraler med utrustning.
Med servisledning avses i
• va-installation – ledning som sammanbinder byggnad eller
fastighet med förbindelsepunkt
• elinstallation – huvudledning med vilken abonnentanläggning ansluts till elleverantörens distributionsnät.
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9. Självrisk
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.
Avtal kan göras om högre självrisk vilket då anges i försäkringsbrevet.

10. Skadehändelser
10.1 Försäkrade skadehändelser
Försäkringen gäller för skada på den försäkrade anläggningen
genom plötslig och oförutsedd händelse. Bristande funktion, till
exempel beroende på feldimensionering eller otillfredsställande
inreglering, räknas inte som skada.
10.1.1 Undantag
Försäkringen gäller inte för skada
• genom ras eller skred oberoende av vad som förorsakat raset
eller skredet
• genom sprängningsarbete
• som består i förlust av värmeenergi eller värmebärare
• som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service
eller justering

11. Säkerhetsföreskrifter
11.2.9 Kulvertanläggning
För att förhindra skada genom brand eller explosion ska kulvertanläggning vara provad och godkänd i vedertagen ordning.
13. Skadevärderingsregler
Skada värderas till vad det kostar att utan dröjsmål återställa
kulverten i samma utförande på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material. I reparationskostnaden inkluderas
kostnad för lokalisering och friläggning av skadestället samt
återfyllnad efter reparation.
I skadebeloppet ska inte inräknas merkostnad som föranletts
av reparation på övertid, eller som uppkommit genom att transport skett på annat sätt än med sedvanligt transportmedel. Den
värdeminskning som föremålet efter reparation möjligen kan
anses ha undergått genom skadan ska inte inräknas
Utökas i samband med reparationen skadat föremåls utrustning eller avkastningsförmåga ska vid värderingen skälig hänsyn tas till detta.

