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Specialförsäkring  
1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för den försäkrade samt medförsäkrad som anges i 
försäkringsbrevet. Försäkringen gäller även för annan ägare av försäkrad 
egendom enligt punkt 4 – Vad som är försäkrat, om försäkringstagaren i skriftligt 
avtal med ägaren åtagit sig att försäkra egendomen. 

2 När försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som inträffat under försäkringstiden under 
förutsättning att försäkringen har varit i kraft. 

3 Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för försäkrad egendom inom Norden om inte annat anges i 
försäkringsbrevet. 

4 Vad som är försäkrat  
Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbrevet.  

5 Vad försäkringen gäller för  
5.1 Försäkringens omfattning 
Med skada avses även förlust av egendomen genom stöld. Ersättning lämnas för  
plötslig och oförutsedd utifrån kommande skada på försäkrat objekt.  
Vid skadegörelse ska tidpunkten för skadehändelsen kunna preciseras. 
Försäkringen omfattar sådan skada som består i att egendomens värde minskas  
eller går förlorat.  
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6 Vad försäkringen inte gäller för – Undantag 
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret allmänna 
avtalsbestämmelser WI00.   

6.1 Försäkringen omfattar inte 
Ersättning lämnas inte för skada:  

• genom bedrägeri, försäkring, eller liknande förmögenhetsbrott 
• som består i förslitning, förbrukning, åldersförändring, korrosion, 

beläggning eller avsättning. 
• som består i självförstörelse, tex självsprickor, vittring, färg eller 

formändring 
• genom skadedjur eller skadeinsekter 
• orsakad av bearbetning, reparation eller rengöring. 
• på egendom som är överlämnad till annan för försäljning eller belåning.  
• på egendom som kvarglöms, tappas bort eller förläggs även om den 

senare stjäls.  
• på egendom utanför försäkringsstället som yrkesmässigt hyrs ut eller 

leasas.  
• på egendom som använts på felaktigt sätt 
• på programvara (mjukvara) som tillhör försäkrat objekt 
• som består av förlust, förändring eller försvårad åtkomst av programvara 

eller datainformation. Försäkringen gäller dock om försäkringstagaren kan 
visa att kostnaden eller förlusten är en direkt följd av ersättningsbar fysisk 
skada på annan egendom 

• orsakad av datavirus 
• består av förlust eller förändring av information på datamedia och heller 

inte kostnad eller förlust till följd av sådan händelse.  
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7 Försäkringsform, försäkringsbelopp, och 
försäkringsvärde  

7.1 Försäkringsform och försäkringsbelopp 
Helvärdesförsäkring tillämpas för egendom (specialobjekt) om inget annat anges 
i försäkringsbrevet. Med helvärdet avses att försäkringsbeloppet under hela 
försäkringstiden ska motsvara försäkringsvärdet. 
Det är försäkringstagarens ansvarar för val av försäkringsbelopp.  

7.2 Försäkringsvärde 
Försäkringsvärdet är egendomens återanskaffningsvärde. Värdet anges i 
försäkringsbrevet. 

8 Självrisk  
Vid varje skada avgår från de sammanlagda kostnaderna för skada, röjning, och 
räddning en grundsjälvrisk som är 20% av basbelopp. Avtal kan träffas om annan 
grundsjälvrisk, vilken då anges i försäkringsbrevet.  

9 Säkerhetsföreskrifter  
Med säkerhetsföreskrift avses i detta villkor en föreskrift om att den försäkrade 
har skyldighet att utföra handlingar för att förebygga eller begränsa skada. 
 

9.1 Vilka som ska följa säkerhetsförföreskrifterna 
Den försäkrade svarar gentemot försäkringsgivaren för att säkerställa att 
säkerhetsföreskrifterna följs av: 

• den försäkrades företagsledning 
• övriga anställda hos den försäkrade 
• annan som har att tillse att föreskriften följs 

9.2 Påföljder när säkerhetsföreskrift inte följs 
Om säkerhetsföreskrift inte följs görs ett avdrag med 30%, dock högst  
400 000 SEK för den ersättning som annars hade betalts. Sådant avdrag görs 
även från ersättning till annan försäkrad än den som inte följt föreskriften. 
Avdraget kan ökas om särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art 
eller andra omständigheter. 
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Avdraget kan minskas eller helt tas bort om:  

• Det kan antas att skada skulle ha inträffat även om föreskriften följts. 
Ersättning betalas då för den skada som kan antas skulle ha inträffat även 
om föreskriften följts. 

• Ingen av den som anges enligt punkt 9.1 varit försumlig 
• Särskilda skäl finns med hänsyn till försummelsens art eller andra 

omständigheter. 

9.3 Programvara och datainformation  
Förvaring av programvara och licensbevis  
Originalexemplar av programvara ska förvaras på sådant sätt att inte exemplaret 
och installerade program kan skadas vid samma tillfälle. Detta medför att 
exemplaret och installerat program ska förvaras i skilda byggnader. Om det finns 
ett licensbevis till programvara, kan som alternativ i stället licensbevis och 
originalexemplar av programvara förvaras åtskilda enligt föregående stycke. 
Rutiner för säkerhetskopiering  
Säkerhetskopia av modifierad programvara och datainformation ska framställas 
dagligen under arbetsdag. Säkerhetskopia ska vara korrekt och funktionsduglig. 
Förvaring av säkerhetskopia  
Säkerhetskopia av modifierad programvara och datainformation ska förvaras 
skild från originalet på sådant sätt att original och kopia inte kan skadas eller 
förloras vid samma skadetillfälle. Detta medför att original och säkerhetskopia 
ska förvaras i skilda byggnader. Säkerhetsföreskrifterna gäller även för ej 
färdigställda varor som är avsedda att ingå i tjänsteuppdrag om varan lagras på 
datamedia. 

10 Åtgärder vid skada  
10.1 Räddningsplikt  
Den försäkrade och dennes anställda i ledande ställning inom företaget eller på 
platsen ska efter förmåga: 

• Avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående.  
• Begränsa skada som redan inträffat 
• Snarast möjligt omhänderta och skydda skadad och oskadad 

egendom.  



  7 

• Bevara den rätt försäkringsgivaren kan ha mot den som är 
ersättningsskyldig med anledning av skadan.  

 

10.2 Påföljd när räddningsplikt inte fullgörs 
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte fullgör sin 
räddningsplikt och detta medför skada för försäkringsgivaren får 
försäkringsgivaren göra ett skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha 
lämnats. Detsamma gäller om den försäkrade åsidosatt sina skyldigheter med 
vetskap om att det innebar en betydande risk för att skada ska inträffa.  
 

11 Anmälan om skada 
Den försäkrade ska: 

• så snart som möjligt efter inträffad skada anmäla skadan. Om den 
ersättningsberättigade har försummat att följa bestämmelsen om att 
anmäla skada och detta har medfört skada för bolaget, kan den ersättning 
som annars skull ha betalats, sättas ned efter vad som är skäligt med 
hänsyn till omständigheterna. Se även försäkringsvillkoret Allmänna 
avtalsbestämmelser WI00 (Preskription). 

• vid stöld, inbrott, rån eller överfall snarast polisanmäla händelsen och 
skicka en kopia av anmälan till försäkringsgivaren. 

• bistå försäkringsgivaren vid skadeutredningen och på anmodan styrka 
ersättningskravet, tillhandahålla verifikationer, bevis och andra handlingar 
som behövs för att bedöma försäkringsgivaren ansvarighet och 
ersättningens storlek. 

 

11.1  Ersättningskrav och skyldighet att lämna upplysningar  
Ersättningskrav skall framställas till försäkringsgivaren snarast efter att skadan 
uppkommit och från det den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få 
ersättning. Den försäkrade är skyldig att specificera sitt ersättningskrav och 
lämna en förteckning över försäkrad egendom (skadad och oskadad) med uppgift 
om varje föremåls värde före och efter skadan. Den försäkrade är även skyldig 
att styrka ersättningskravet genom att lämna de upplysningar, tillhandahålla 
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verifikationer, bevis och andra handlingar som behövs för att bedöma 
försäkringsgivarens ansvarighet och ersättningens storlek. Om den försäkrade 
svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning, 
kan rätten till ersättning helt bortfalla.  
 

11.2  Besiktning av skada 
Försäkringsgivaren har rätt att låta besiktiga skada samt att utfärda anvisningar 
för reparation och tillvarata skadad egendom innan sådana åtgärder vidtas. Om 
försäkringsgivaren meddelar anvisningar om val av reparatör eller metod för 
reparation eller sanering, är den försäkrade skyldig att följa dessa.  
Iakttar den försäkrade inte vad som här sagts, är försäkringsgivarens ansvarighet 
begränsad till den kostnad som skulle uppkommit om anvisningarna följts. 
 

12 Skadevärderings- och skadeersättningsregler 
Observera även skadeersättningsreglerna i allmänna avtalsbestämmelser WI00. 

12.1 Skadevärderingsregler 
Egendom som inte är dator 
Skadan värderas för att utan dröjsmål återställa föremålet på ett rationellt sätt vad 
beträffar metoder och material. Med återställande avses reparation eller 
anskaffande av föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag för samma 
ändamål. Om föremålet minskat i värde genom ålder, slitage, modernitet eller 
minskad användbarhet på grund av nya produkter om ny teknik med mer än 
halva återanskaffningsvärdet vid skadetillfället, värderas skadan till kostnaden för 
återställandet, dock högst till marknadsvärdet. Återställande ska ske senast inom 
två år från skadedagen. Den värdeminskning som föremålet efter reparation 
möjligt kan anses ha genomgått genom skadan beaktas inte. 
 
Dator 
Vid skada på dator värderas skadan till kostnaden för återställandet, dock högst 
till skillnaden mellan datorns värde omedelbart före och omedelbart efter skadan. 
Datorns värde omedelbart före skada fastställs enligt en schablonmässig 
värdering enligt vad som framgår av nedanstående tabell. Vid återställande av 
dator ersätts 100% av installationskostnaden
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Dators ålder i månader från den tidpunkt då föremålet  Ersättning i procent av 
togs i bruk som nytillverkat   inköpspriset 
 
0 till 6 år    100 
7 – 11 år    80 
12 – 17 år    60 
18 – 35 år    40 
36 – 54 år    20 
54 år eller mer    10 
 

 

Återställs inte skadat föremål värderas skadan till skillnaden mellan föremålets 
marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan. 
 
Återställande av datainformation 
Vid skada på datainformation ersätts normala kostnader för återställande av data 
från säkerhetskopior, inbegripet manuell inmatning av data där sådan erfordras, 
återställande av system-, standard- och applikationsprogram från säkerhetskopia. 
 
Gemensamt försäkringsbelopp  
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.  
Dessa regler gäller i tillämpliga delar även för räddningskostnader.  
 

12.2 Skadeersättningsregler 
Försäkringen ersätter skada värderad skadevärderingsreglerna, dock högst 
angivet försäkringsbelopp i försäkringsbrevet och räddningskostnader. 

 

Räddningskostnad 
Ersättning för den försäkrades kostnader enligt punkten Räddningsplikt om 
skadan omfattas eller skulle kunna ha omfattats av försäkringen och att 
kostnaderna med hänsyn till omständigheterna varit skäliga. 
I samband med sådan egendomsskada som omfattas av försäkringen betalas 
även ersättning för egendomsskada som uppkommer genom att försäkrad 
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egendom vid skälig räddningsåtgärd skadas, förekommit eller stjäls. Ersättning 
betalas dock inte om kompensation kan erhållas från annat håll. 
Vid förstariskförsäkring begränsas den sammanlagda ersättningen för 
räddningskostnad och egendomsskada till försäkringsbeloppet. 
 
Kostnader som inte ersätts 
Ersättning betalas inte för den försäkrades kostnader för att framställa krav till 
försäkringsgivaren och medverka i försäkringsgivarens utredning av skadan. 
Ersättning betalas inte för kostnader avseende nedlagd tid för att anmäla skadan 
till polis, att inventera skadans omfattning, att deltas i möten med hantverkare 
och representanter till försäkringsgivaren eller för att återanskaffa egendom. 
Ersättning betalas inte för den försäkrades kostnad för utomstående experter, 
ekonomer, jurister eller tekniker. 
 

12.3  Underförsäkring 
Helvärdesförsäkring  
Vid helvärdesförsäkring ersätts uppkommen skada i dess helhet intill 
försäkringsbeloppet med de begränsningar som framgår av villkoren i övrigt. 
Föreligger underförsäkring ersätts endast så stor del av skadan som 
försäkringsbeloppet utgör av det belopp som beräknas enligt punkten 
Skadevärderingsregler.  
 
 
Räddningskostnad vid underförsäkring 
Vid underförsäkring ersätts räddningskostnaden i samma proportion som 
egendomsskadan. 
 
Ersättningsregler i övrigt 
Vid utbetalning av skadeersättning beaktas om den ersättningsberättigade är 
redovisningsskyldig för mervärdeskatt. Försäkringsgivaren har rätt att i stället för 
att betala kontant ersättning låta återställa skadad egendom eller tillhandahålla 
annan likvärdig egendom.  
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Försäkringsgivaren är inte skyldigt att överta skadad egendom men äger rätt att 
efter värdering överta större eller mindre del därav. Kommer egendom, för vilken 
ersättning utgetts, till rätta, skall egendomen snarast ställas till 
försäkringsgivarens förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om 
han utan dröjsmål återbetalar därför erhållen ersättning 
 
Tidpunkt för betalning av ersättning samt räntebestämmelser 
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade styrkt sitt 
krav och i övrigt fullgjort vad som åligger denne. Om skadeersättning betalas 
senare betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.  
För den tid som utbetalning fördröjts genom polisutredning eller 
skiljemannavärdering betalas ränta enligt Riksbankens referensränta.  
Om återställande sker efter det att ersättning betalats för den skadade 
egendomens marknadsvärde minskas skadeersättningen med den ränta som 
belöper sig på marknadsvärdeersättningen under tiden till dess att återställande 
sker. Ränta beräknas enligt Riksbankens referensränta. Ränta betalas inte om 
den understiger 500 SEK. 
 

13 Definitioner  
 
Datainformation  
Information som lagras på band, cd, dvd, diskett eller USB-minne. 
 
Helvärdesförsäkring 
Med helvärde avses att försäkringsbeloppet under hela försäkringstiden ska 
motsvara försäkringsvärdet, vilket är värdet av försäkrad egendom. 
 
Underförsäkring  
Med underförsäkring avses att försäkringsbeloppet är för lågt i förhållande till 
egendomens värde.  
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Försäkringslokal  
Sammanhängande utrymmen i en byggnad som den försäkrade använder för sin 
verksamhet. 
 
Prisbasbelopp  
Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som 
gällde för januari månad det år skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk  
uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor.  
Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor. 
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