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1  FÖRSÄKRINGENS SYFTE
Skadeförsäkringsaktiebolaget OP (nedan försäkringsbolaget) för-
binder sig att enligt dessa villkor samt de allmänna avtalsvillkoren 
(YL) ersätta direkta sakskador som förorsakas försäkringsobjektet 
av en plötslig och oförutsedd skada som anges i punkt 4 samt i 
villkoren separat nämnda övriga kostnader.

2  FÖRSÄKRINGSOBJEKT
Försäkringsobjekt är egendom som ägs eller utnyttjas av prakti-
kantföretaget eller som företaget annars har i sin besittning. För-
säkringsobjekt är dessutom egendom om, när den handling eller 
försummelse som förorsakar skadan inträffar, finns hos prakti-
kantföretaget

eller för dennas räkning hos någon annan
●● under det att det föreligger skyddsplikt eller skyldighet att 

avvärja skada då man beaktar arten av ovannämnda företags 
skadeorsakande arbetsprestation eller den omedelbara inver-
kan på omgivningen nämnda arbetsprestation kan ha, eller

●● för att på annat sätt skötas av praktikföretaget. 

Försäkringstagarens eller elevens egen egendom är inte försä-
kringsobjekt.

3  FÖRSÄKRINGENS GILTIGHETSOMRÅDE
Försäkringen gäller i det område som antecknats i försäkrings-
brevet.

4  SKADOR SOM ERSÄTTS OCH BEGRÄNS-
NINGAR SOM GÄLLER DEM

4.1  Skador som ersätts

Försäkringen ersätter direkta sakskador som förorsakas försä-
kringsobjektet samt i dessa villkor separat nämnda övriga kost-
nader, om sakskadan har förorsakats direkt under försäkringens 
giltighetstid av en  plötslig och oförutsedd händelse. Om ett för-
säkringsfall är oförutsett eller inte avgörs objektivt och utgående 
från skadeorsaken, inte från följderna av skadan.

Försäkringen ersätter skada endast till den del som ersättning inte 
kan fås på basis av någon annan försäkring.

4.2  Skador som inte ersätts och andra begränsningar

4.2.1 Slitage
Försäkringen ersätter inte skador på föremål till följd av slitage, 
korrosion, frätning, förskämning, svampbildning, förmultning, 
materialtrötthet, eller liknande långsamt verkande skador, och 
inte heller det att föremålet eller någon del av detta förlorar sin 

funktionsförmåga. Försäkringen ersätter inte heller skador till följd 
av repning, skavning eller luftfuktighet.

4.2.2 Underhållskostnader
Försäkringen ersätter inte kostnader för justerings- eller under-
hållsåtgärder, förhandsservice eller periodisk service, avhjälpande 
av funktionsstörningar, och inte heller för delar som byts ut i sam-
band med dessa.

4.2.3 Förmögenhetsbrott
Försäkringen ersätter inte skador till följd av bedrägeri, försking-
ring eller andra därmed jämförbara brott.

4.2.4 Förkommen och kvarglömd egendom
Försäkringen ersätter inte egendom som har förkommit eller blivit 
kvarglömd eller stulen,
●● om tidpunkten och platsen samt omständigheterna för händel-

sen inte kan fastställas eller
●● om man först vid en inventering kan fastställa att något har 

förkommit. 

Stöld ersätts inte heller om försäkringstagaren inte har vidtagit 
skäliga skyddsåtgärder med beaktande av egendomens värde och 
förvaringsförhållandena.

4.2.5 Ämnen och tillbehör för konsumtion
Försäkringen ersätter inte skador på ämnen och tillbehör för kon-
sumtion, såsom bränslen och smörjmedel, andra vätskor, skopor, 
vajrar och gummidäck, som använd i maskiner eller utrustning, 
utom i det fall att ämnet eller tillbehöret har tagit skada i samband 
med någon annan skada som ersätts enligt dessa villkor.

4.2.6 Program- och datafel
Försäkringen ersätter inte skador på programmerbara elektroniska 
utrustningar eller datamedier, filer eller program till följd av funk-
tionsfel i utrustning eller program, operationsfel, av att data har 
förstörts av magnetfält eller av att data har raderats.

4.2.7 Följdskador
Försäkringen ersätter inte direkta eller indirekta skador som är en 
följd av en direkt sakskada.

4.2.8 Värdeminskning
Försäkringen ersätter inte värdeminskning, och inte heller skador 
som påverkar egendomens användbarhet.

ES 5 Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska iaktta de säkerhetsföreskrifter som ges i försä-
kringsbrevet, försäkringsvillkoren eller annars skriftligen. Om den 
försäkrade har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna upp-
såtligen eller genom oaktsamhet som inte kan anses vara ringa 
och underlåtenheten att iaktta säkerhetsföreskrifter har inverkat 
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på skadans uppkomst eller dess belopp, kan ersättningen ned-
sättas eller krav på ersättning avslås i enlighet med de allmänna 
avtalsvillkoren.

ES 6  Värderings- och ersättningsbestämmelser
Försäkringsbeloppet och ersättningarna fastställs enligt dessa bes-
tämmelser, om inte annat angivits på andra ställen i villkoren eller 
i försäkringsbrevet.

6.1  Egendomens försäkringsbelopp

Egendomen är försäkrad till ett överenskommet försäkringsbelopp 
som antecknas i försäkringsbrevet för varje föremål eller egen-
domspost och som justerat med det i försäkringsbrevet anteckna-
de indexet (se punkt 6 Indexvillkor) utgör den övre gränsen för 
ersättningen vid inträffad skada.

Det värde på vilket försäkringsbeloppet grundar sig har antecknats 
i försäkringsbrevet. Något av nedan angivna värden tillämpas.

6.1.1 Återanskaffningsvärdet
Återanskaffningsvärdet är det belopp som behövs för att till sam-
ma plats anskaffa ny likadan eller närmast motsvarande egendom.

Om inte annat överenskommits med försäkringsbolaget, grundar 
sig försäkringsbeloppet på egendomens återanskaffningsvärde.

6.1.2 Dagsvärdet
Dagsvärdet är det belopp som fås när egendomens värdeminsk-
ning till följd av ålder, användning, föråldrad teknik, minskad 
användbarhet eller liknande dras av från återanskaffningsvärdet. 
Då dagsvärdet fastställs beaktas för byggnaders del också egendo-
mens verkliga värde. Med verkligt värde avses det penningbelopp, 
som skulle ha erhållits, om egendomen hade sålts normalt före 
skadan.

Dagsvärdet kan inte överskrida egendomens återanskaffningsvär-
de.

6.1.3 Förstarisk
Förstarisk är ett i försäkringsbrevet antecknat för försäkringsob-
jektet avtalat försäkringsbelopp. På förstariskförsäkring tillämpas 
inte bestämmelserna om underförsäkring (se punkt 6.5.2 Under-
försäkring).

6.2  Försäkringsbeloppets betydelse

Försäkringsbeloppet är beräkningsgrund för försäkringspremien 
och utgör övre gränsen för ersättningen, men utgör däremot inte 
grund för skadans belopp eller värderingen av skadan.

6.3  Ersättningens omfattning

Försäkringen ersätter direkta sakskador på den försäkrade egen-
domen. Ersättningen för egendomen, för respektive föremål eller 
egendomspost, uppgår till högst det överenskomna försäkrings-
beloppet justerat med indexet vid skadetidpunkten (se punkt In-
dexvillkor).

6.4  Beräkning av egendomens värde och 
skadebeloppet vid sakskada

6.4.1 Skadebelopp som grundar sig på åte-
ranskaffningsvärdet (se punkt 6.1.1).
Skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet fås när den åters-
tående egendomens värde (restvärdet) dras av från egendomens 
värde omedelbart före skadan. Bägge värdena beräknas enligt åte-
ranskaffningsvärdet.

Om den skadade egendomen kan repareras, är skadebeloppet lika 
med reparationskostnaderna, dock högst skillnaden mellan åte-
ranskaffningsvärdet och restvärdet.

Om emellertid egendomens värde minskat fram till tidpunkten för 
skadan så att dess dagsvärde var mindre än 50 % av återans-

kaffningsvärdet omedelbart före skadan, beräknas skadebeloppet 
enligt dagsvärdet (se punkt 6.4.2). Varje skadat föremål värderas 
skilt för sig.

6.4.2 Skadebelopp som grundar sig på dagsvärdet (se punkt 6.1.2).
Skadebeloppet enligt dagsvärdet erhålls när den återstående egen-
domens värde (restvärdet) dras av från dagsvärdet. Bägge värdena 
beräknas enligt dagsvärdet. Om egendomen kan repareras, är ska-
debeloppet lika med reparationskostnaderna, dock högst skillna-
den mellan dagsvärdet och restvärdet.

6.4.3 Skadebelopp som grundar sig på förstarisken (se punkt 6.1.3)
Om egendomen har försäkrats med en förstariskförsäkring avvi-
ker ersättningen från ersättningen enligt återanskaffnings- och 
dagsvärdet till den del att bestämmelserna om underförsäkring 
inte tillämpas.

6.4.4 Mervärdesskatt
Vid fastställande av skadans belopp iakttas bestämmelserna om 
mervärdesskatt.

Momsandelen betalas inte, om den är avdragsgill i ersättningsta-
garens beskattning.

Mervärdesskatten ersätts inte heller, om den försäkrade har åter-
bäringsrätt på mervärdesskatten.

6.5  Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppet fås när självrisken dras av från skadebeloppet.

6.5.1 Självrisk 
Försäkringstagaren har en självrisk vid varje skadefall. Självrisken 
har antecknats i försäkringsbrevet. 

6.5.2 Underförsäkring
Om försäkringsbeloppet är mindre än egendomens värde, är det 
fråga om underförsäkring. Ersättningen beräknas då enligt punk-
ten 11.2 i de allmänna avtalsvillkoren.

6.5.3 Överförsäkring
Om försäkringsbeloppet är större än egendomens värde, är det 
fråga om överförsäkring. I ersättningen beaktas då föreskrifterna i 
punkten 11.1 i de allmänna avtalsvillkoren.

6.6  Utbetalning av ersättning

Först utbetalas ersättning enligt dagsvärdet. Skillnaden mellan er-
sättningen enligt återanskaffningsvärdet och ersättningen enligt 
dagsvärdet betalas ut, när den skadade egendomen inom två år ef-
ter skadan har reparerats eller när ny egendom av samma slag och 
för samma användningsändamål har anskaffats till samma plats.

Rätt till skillnaden mellan ersättning enligt återanskaffningsvärdet 
och ersättningen enligt dagsvärdet har bara försäkringstagaren 
eller den för vilken försäkring för tredje man har tecknats. Rätten 
kan inte överföras.

Om byggandet fördröjs till följd av en myndighetsåtgärd, förlängs 
tvåårsfristen med dröjsmålstiden.

6.7  Restvärde av byggnad

6.7.1 Ersättning för minskat restvärde
Om ett byggnadsförbud eller en byggnadsbegränsning är i kraft 
enligt bestämmelser i byggnadslagen eller väglagen, och det där-
för inte är möjligt att utnyttja de byggnadsdelar som är kvar efter 
skadan för att återställa byggnaden i dess tidigare skick, ersätts 
också minskningen av restvärdet.

6.7.2 Undantagslov
Försäkringstagaren ska visa att ett byggnadsförbud eller en bygg-
nadsbegränsning är i kraft.

På begäran av försäkringsbolaget ska försäkringstagaren söka un-
dantagslov för att återställa byggnaden i dess tidigare skick samt, 
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i händelse av avslag, söka ändring i beslutet. Försäkringstagaren 
ska på begäran av försäkringsbolaget bemyndiga försäkringsbola-
get att representera honom i dispensärendet.

6.8  Övriga bestämmelser angående ersättning

6.8.1 Ersättning av ritningar m.m.
Ritningar, dokument, samt modeller och formar ersätts bara om 
motsvarande egendom skaffas i stället för den skadade egendo-
men inom två år efter skadan. För under arbete varande manus-
kript och översättningsarbeten ersätts endast de skrivark som man 
på grund av skadan är tvungen att göra på nytt för att slutföra ett 
oavslutat arbete.

6.8.2 Oavslutade arbeten
Om inte annat avtalats om försäkringsvärdet på en omsättnings-
tillgång, beräknas värdet på oavslutade arbeten enligt de pris-
sättningsgrunder som försäkringstagaren på förhand avtalat med 
beställaren. Ersättning betalas enligt de ovan nämnda prissätt-
ningsgrunderna upp till det värde den skadade egendomen hade i 
arbetsfasen vid skadetidpunkten.

6.8.3 Värdepapper
För aktier, mortifierbara obligationer, debenturer, andra masskul-
debrevslån och andra mortifierbara finansiella instrument ersätts 
endast de kostnader som mortifieringen av dem förorsakar.

6.8.4 Främmande egendom
Om främmande egendom utgör försäkringsobjekt, utbetalas er-
sättning för skada på denna endast i det fall att nämnda egendom 
inte ersätts på basis av något annat försäkringsavtal. Skadorna 
ersätts till fullt belopp högst upp till försäkringsbeloppet och bes-
tämmelserna gällande underförsäkring tillämpas inte.

6.8.5 Alternativ till ersättning i pengar
Försäkringsbolaget har rätt att låta bygga eller reparera eller att 
skaffa förkommen eller skadad egendom i stället för att betala 
ersättning i pengar.

Försäkringsbolaget har rätt att utse en byggare eller reparatör, 
som återbygger eller reparerar skadan, eller utse inköpsställe, där 
motsvarande egendom skaffas.

6.8.6 Inteckningsbar egendom
För egendom i vilken inteckning kan fastställas betalas ersättning 
till försäkringstagaren först när han har klarlagt att egendomen 
inte är intecknad som säkerhet för gäld eller att inteckningshavar-
na gett sitt samtycke till att ersättningen betalas till försäkrings-
tagaren (jfr 13 § i företagsinteckningslagen och 17 kap. 8 § i jor-
dabalken). 

För fastighet krävs ingen utredning om försäkringstagaren kan 
påvisa att
●● skadan har reparerats
●● säkerhet ställts för att ersättningen används för reparation av 

den skadade egendomen
●● ersättningsbeloppet är ringa i jämförelse med fastighetens vär-

de
●● eller när det annars är uppenbart att fordringsägarens möjlighet 

att inkassera sin fordran inte äventyras av att ersättningen lyfts.

6.8.7 Försäkringsbolagets rätt att lösa in skadad egendom
Den försäkrade egendomen förblir hos ägaren även då den ska-
dats. Försäkringsbolaget har emellertid rätt att lösa in återstående 

egendom eller en del av den. Den egendom eller del av egendom 
som inlösts ersätts på samma grunder (antingen enligt återans-
kaffningsvärdet eller dagsvärdet) som en skada på föremålet eller 
egendomsposten ifråga.

6.8.8 Försäkringstagarens skyldighet att 
överlämna egendom som återfåtts
Om försäkringstagaren får tillbaka förlorad egendom efter det att 
ersättning har betalats, ska han omedelbart överlämna egendo-
men till försäkringsbolaget eller återbetala ersättningen till denna 
del.

6.8.9 Maskiner och apparater som drivs av förbränningsmotor
Ersättningen för maskiner och apparater som drivs av förbrän-
ningsmotor beräknas enligt dagsvärdet.

ES 7  Indexvillkor
Försäkringen är bunden till det index som nämns i försäkrings-
brevet.

7.1  Indexjustering av försäkringsbe-
loppet per försäkringsperiod

Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet justeras den 
första dagen i varje försäkringsperiod. Försäkringsbeloppet juste-
ras då med lika många procent som justeringsindexet avviker från 
basindexet. Samtidigt ökas försäkringsbeloppet med värdet av de 
investeringar som har gjorts och anmälts under försäkringsperi-
oden.

Basindexet är indexet för den kalendermånad som infaller fem 
månader före den första försäkringsperiodens begynnelsemånad.

Justeringsindexet är indexet för den kalendermånad som infaller 
fem månader före försäkringsperiodens begynnelsemånad som 
anges i försäkringsbrevet.

Premierna ändras så att de motsvarar det justerade försäkrings-
beloppet.

7.2  Försäkringsbelopp vid skadetidpunkten

Försäkringsbeloppet utgör vid skadetidpunkten lika många pro-
cent av det ursprungliga försäkringsbeloppet enligt försäkrings-
brevet som indexet för den kalendermånad som inföll fem måna-
der tidigare utgör av basindexet.

I försäkringsbeloppet vid skadetidpunkten beaktas dessutom de 
byggnads- och maskininvesteringar som under försäkringsperi-
oden har gjorts på det aktuella försäkringsstället innan skadan 
inträffade, dock med följande begränsningar
●● investeringarna gäller den verksamhet i vilken den egendom 

som är försäkringsobjekt har använts,
●● ökningen av försäkringsbeloppet till följd av indexförhöjningen 

och investeringar för varje punkt i försäkringsbrevet kan sam-
manlagt vara högst 15 % av det försäkringsbelopp som anges 
i försäkringsbrevet, dock högst det i försäkringsbrevet nämnda 
beloppet.

ES 8 Dubbelförsäkring
Om samma egendom har försäkrats mot samma skada med flera 
försäkringar, rör det sig om en dubbelförsäkrin


