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1 Försäkringens syfte
OP Försäkring Ab eller A-Försäkring Ab (nedan försäkringsbola-
get) förbinder sig att i enlighet med dessa villkor och de allmänna 
avtalsvillkoren (YL) ersätta sakskador som förorsakas försäkrings-
objektet av en sådan skada som nämns i punkt 4 och de i villko-
ren separat nämnda övriga kostnaderna.

2 Försäkringsobjekt
Försäkringsobjekt är den egendom som anges i försäkringsbrevet. 

3 Försäkringens giltighetsområde
Försäkringen gäller inom det område som antecknats i försäk-
ringsbrevet.

4 Skador som ersätts och begränsningar som gäller 
dem

4.1 Skador som ersätts

Försäkringen ersätter direkta sakskador som förorsakas försäk-
ringsobjektet samt i dessa villkor separat nämnda övriga kostna-
der, om sakskadan har förorsakats direkt under försäkringens gil-
tighetstid av en plötslig, oförutsedd händelse som utifrån drabbar 
det försäkrade objektet så att det skadas. Om ett försäkringsfall är 
oförutsett eller inte avgörs objektivt och utgående från skadeorsa-
ken, inte från följderna av skadan.

Om data och program är försäkringsobjekt, ersätts skador på 
dessa bara i samband med ersättningsgilla sakskador på maskin-
vara eller datamedier.

Dessutom ersätter försäkringen skador som förorsakas av eld som 
har kommit lös.

4.2 Andra kostnader som ersätts

Avvärjningskostnader vid hotande skada

Förutom direkta sakskador ersätter försäkringen sådana skäliga 
kostnader enligt punkt 6.2 i de allmänna avtalsvillkoren (YL) som 
förorsakas av begränsning eller avvärjning av en skada som har 
inträffat eller är omedelbart hotande och som ersätts ur försäk-
ringen. 

4.3 Skador som inte omfattas av försäkringen

4.3.1 Slitage
Försäkringen ersätter inte skador till följd av slitage, korrosion, 
frätning, förskämning, materialtrötthet eller liknande långsamt 
verkande skador, och inte heller det att föremålet eller någon del 
av det förlorar sin funktionsförmåga. Försäkringen ersätter inte 
heller skador till följd av repning, skavning eller luftfuktighet.

4.3.2 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.

4.3.3 Avtal
Försäkringen ersätter inte skador eller kostnader som en leveran-
tör, tillverkare, säljare eller någon annan är ansvarig för enligt 
avtal, garanti, serviceavtal eller någon liknande förbindelse. En 
skada som annars omfattas av försäkringen ersätts emellertid till 
den del som försäkringstagaren kan bevisa att den ansvariga par-
ten inte kan fullgöra sin ersättningsskyldighet.

Om försäkringstagaren själv är föremålets tillverkare eller impor-
tör, ersätts skadan inte, om tillverkaren eller försäljaren är ansva-
rig enligt gängse garantipraxis i branschen.

4.3.4 Sprängningsarbeten
Försäkringen ersätter inte skador till följd av yrkesmässigt spräng-
nings- eller schaktningsarbete. En skada som annars omfattas av 
försäkringen ersätts emellertid till den del som försäkringstagaren 
kan bevisa att den ansvariga parten inte kan fullgöra sin ersätt-
ningsskyldighet.

4.3.5 Förkommen, kvarglömd och stulen 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.

Stöldskador ersätts inte heller om försäkringstagaren inte har vid-
tagit skäliga skyddsåtgärder med beaktande av egendomens värde 
och förvaringsförhållandena.

Försäkringen ersätter inte skador till följd av en stöld som har 
skett ur ett fordon eller en husvagn eller annan släpvagn som är 
olåst.

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

4.3.7 Egendom utomhus
Försäkringen ersätter inte skador som naturkrafter har förorsakat 
maskin eller anordning som är utomhus eller i en öppen byggnad, 
om det inte är fråga om en anordning som är avsedd att användas 
utomhus eller i en öppen byggnad.

4.3.8 Ämnen och tillbehör för konsumtion
Försäkringen ersätter inte skador på ämnen och tillbehör som an-
vänds i maskinen eller anordningen, utom i det fall att ämnet eller 
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tillbehöret har tagit skada i samband med någon annan skada som 
ersätts enligt dessa villkor.

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

4.3.10 Tvångsåtgärder från statens sida
Försäkringen ersätter inte skador till följd av tvångsåtgärder från 
statens sida.

4.3.11 Transportskador
Försäkringen ersätter inte skador till följd av ett för transporter 
olämpligt förpackningssätt eller ett för godset olämpligt transport-
sätt.

4.3.12 Dataintrång, skadliga program och blockeringsattacker
Försäkringen ersätter inte skador som förorsakas av att en anord-
ning inte fungerar, till följd av:
●● dataintrång, med vilket avses ett obehörigt intrång i datasys-

temet
●● skadligt program, störningar i datatrafiken eller annan mot-

svarande skadegörelse som riktar sig mot program, filer eller 
anordningar.

5 Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska iaktta de säkerhetsföreskrifter som ges i för-
säkringsbrevet, försäkringsvillkoren eller annars skriftligen. Om 
den försäkrade har underlåtit att iaktta säkerhetsföreskrifterna 
uppsåtligen eller genom oaktsamhet som inte kan anses vara 
ringa och underlåtenheten att iaktta säkerhetsföreskrifter har in-
verkat på skadans uppkomst eller dess belopp, kan ersättningen 
nedsättas eller krav på ersättning avslås i enlighet med de all-
männa avtalsvillkoren.

Maskiner ska hållas i det skick arbetarskyddsbestämmelserna för-
utsätter.

5.1 Brandsäkerheten

5.1.1 Heta arbeten
Vid heta arbeten ska säkerhetsföreskrifter S621 Heta arbeten iakt-
tas. Innan heta arbeten inleds är det skäl att tillsammans med 
dem som utför arbetet gå igenom säkerhetsåtgärderna. I tillstånd 
för heta arbeten kommer man överens om saker, som ska iakttas 
innan det heta arbetet inleds samt under och efter det heta arbe-
tet. Heta arbeten är arbeten där det uppkommer gnistor eller där 
man använder en flamma eller annan värme och som förorsakar 
brandfara. Heta arbeten vid takarbeten och vattenavskiljningsar-
beten utgörs exempelvis av att det isolerande underlaget torkas 
med en flamma eller varm luft, att bitumen värms upp i en bitu-
mengryta och att tätisolering fästs genom uppvärmning.

5.1.2 Släckningsanläggningar och automatiska 
brandlarmanläggningar
Objekt som skyddas med släckningsanordningar eller automatisk 
brandlarmsutrustning ska för dessa system ha ett skriftligt under-
hållsprogram som är uppgjort enligt gällande bestämmelser.

Släcknings- och brandlarmsanordningarna ska vara funktions-
dugliga och vederbörligen kontrollerade och underhållna samt för 
dessa ska finnas en utbildad anläggningsskötare.

5.1.3 Förebyggande av elektriska bränder
Elarbeten är installationsarbeten av elanordningar samt repara-
tions- och servicearbeten av elektriska apparater och anordningar. 
Elarbeten får endast utföras av personer som uppfyller förutsätt-
ningarna enligt lagar, förordningar och myndighetsbestämmelser 
samt av företag i enlighet med givna myndighetskrav.

Innehavaren av elektriska anordningar ska ombesörja att fastig-
hetens elinstallationer och elektriska anordningar har besiktigats 

i enlighet med den lagstadgade periodiska besiktningen. Med un-
dantag för bostadsbyggnader ska elinstallationer i övriga byggna-
der och utomhus besiktigas med följande intervaller:
●● offentliga, affärs-, industri- och jordbruksbyggnader, där hu-

vudsäkringarna är över 35A, med 15 års intervall (elanläggning 
besiktningsklass 1)

●● mötes- och inkvarteringsrum samt stora affärsfastigheter med 
10 års intervall (elanläggning besiktningsklass 2)

●● explosionsfarliga rum, där tillverkning, hantering eller lagring 
av kemikalier eller sprängmedel kräver tillstånd av myndighet 
och 

●● elnät som nätinnehavaren använder för distribution och över-
föring med 5 års intervall (elanläggning besiktningsklass 3).

Dessutom ska iakttas de ansvisningar som getts i säkerhetsföre-
skrifterna S331 Skydd mot elbränder.

5.1.4 Förvaring och användning av brännbara vätskor och flytgaser
Brännbara vätskor och flytgaser ska förvaras i enlighet med lagar, 
förordningar och bestämmelser som utfärdats med stöd av dem 
samt i enlighet med räddningsmyndigheters instruktioner.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld och röka i förvaringsrum 
för ovan nämnda ämnen samt vid hanteringen av dem.

5.2 Säkerhetsåtgärder för att förhindra stöld och inbrott

Skydd och låsningar ska uppfylla de krav på byggtekniskt in-
brottsskydd som anges i försäkringsbrevet och som är en bilaga 
till detta.

Vind, källare och andra gemensamma utrymmen i en byggnad 
ska hållas låsta så att obehöriga inte kan ta sig in i utrymmena. 
Fönster, dörrar och övriga öppningar till förvaringsplatserna ska 
med tanke på inbrott och stöld vara stängda på ett tillförlitligt sätt.

Nycklar till utrymmen som är i andras användning eller redskap 
som möjliggör inträde eller som används vid passerkontrollsystem 
och som innehas av försäkringstagaren eller den försäkrade ska 
förvaras omsorgsfullt. I dessa får inte finnas kännetecken, med 
vilka en utomstående kan koppla dem till ett visst låssystem.

Dörrarna till kassaskåp eller valv ska låsas efter användning och 
nycklarna till dem får inte förvaras i samma lägenhet.

Kassaapparater och kassaskrin ska olåsta och öppna lämnas i 
stängda förvaringsutrymmen.

Om man separat avtalat om att försäkringen ska vara ikraft under 
transport av den egendom som är försäkringsobjekt, får egendo-
men inte ges för transport till en person som på grund av sin ålder 
eller sin hälsa inte är lämpad för denna uppgift.

5.3 Hur egendom skyddas mot läckageskador

Gods som förvaras i den nedersta källarvåningen ska ställas på 
minst 10 cm höjd över golvytan. Med en källarvåning avses ett 
våningsutrymme vars golv helt eller delvis ligger minst en meter 
under markytan.

5.4 Övriga instruktioner

Minst en gång per dag ska utöver originalet två kopior i form av 
säkerhetskopior tas av system- och tillämpningsprogramvara samt 
data på datalagringsutrustning. Säkerhetskopian ska förvaras i ett 
för datamedier avsett brandsäkert säkerhetsarkiv, som ska ligga 
i en annan brandsektion än den där de andra kopiorna förvaras 
eller i ett datamedieskåp av minst klass S60 DIS.

Den försäkrade egendomen ska underhållas och användas på det 
sätt som importören eller tillverkaren förutsätter eller rekommen-
derar. Serviceåtgärder ska registreras.

De utrymmen där den försäkrade egendomen installeras och för-
hållandena vid användningen, såsom driftspänningen, luftfuktig-
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heten och temperaturen, ska överensstämma med importörens 
eller tillverkarens rekommendationer.

Portabla datorer och liknande apparater ska under flygtransport 
förvaras i passagerarkabinen.

6 Värderings- och ersättningsbestämmelser
Försäkringsbeloppet och ersättningarna i sakförsäkringarna fast-
ställs enligt dessa bestämmelser, om inte annat angivits på andra 
ställen i villkoren eller i försäkringsbrevet.

6.1 Försäkringsbelopp

Egendomen är försäkrad till ett överenskommet försäkringsbe-
lopp som antecknas i försäkringsbrevet för varje föremål eller 
egendomspost och som utgör den övre gränsen för ersättningen 
vid inträffad skada.

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

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. 
Egendomens minskade användbarhet på grund av förändringar i 
de lokala förhållandena såsom nedläggning av näringsverksamhet 
eller liknande beaktas också.

6.1.3 Förstarisk
Förstarisk är ett i försäkringsbrevet antecknat för försäkringsob-
jektet avtalat försäkringsbelopp. På förstariskförsäkring tillämpas 
inte bestämmelserna om underförsäkring. Till övriga delar tilläm-
pas Värderings- och ersättningsbestämmelserna.

6.2 Ersättningens omfattning

Försäkringen ersätter direkta sakskador på den försäkrade 
egendomen. Ersättningen är högst det försäkringsbelopp som 
överenskommits för egendomen, eller för varje föremål eller 
egendomspost.

Maximibeloppet på den skada som ersätts fås genom att man från 
egendomens återanskaffningsvärde enligt den vid tidpunkten för 
skadan gällande prisnivån gör de avdrag som antecknats i för-
säkringsbrevet från och med det andra användningsåret. Använd-
ningsåren börjar räknas från början av det kalenderår som följer 
efter det första ibruktagningsåret. Avdraget uträknas så att av-
skrivningsprocenten multipliceras med antalet hela bruksår. Det 
på ovannämnda sätt beräknade beloppet utgör maximibeloppet 
för den skada som ersätts och upp till detta belopp ersätts kostna-
der för återanskaffning eller reparation av egendomen.

6.3 Beräkning av egendomens värde och skadebeloppet vid 
sakskada

6.3.1 Skadebelopp enligt återanskaffningsvärdet
Skadebeloppet enligt återanskaffningsvärdet fås när den återstå-
ende egendomens värde (restvärdet) dras av från egendomens 
värde omedelbart före skadan. Bägge värdena beräknas enligt 
återanskaffningsvärdet. (Begreppet återanskaffningsvärde har de-
finierats i punkt 6.1.1 ovan.)

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

Om emellertid egendomens värde minskat fram till tidpunkten 
för skadan så att dess dagsvärde var mindre än 50 % av återan-
skaffningsvärdet omedelbart före skadan, beräknas skadebeloppet 
enligt dagsvärdet (se punkt 6.1.2). Varje skadat föremål värderas 
skilt för sig.

Från ersättningarna avdras de åldersavdrag som nämns i försäk-
ringsvillkoren eller försäkringsbrevet.

6.3.2 Skadebelopp enligt dagsvärdet 
Skadebeloppet enligt dagsvärdet erhålls när den återstående egen-
domens värde (restvärdet) dras av från dagsvärdet. Bägge värdena 
beräknas enligt dagsvärdet. (Begreppet dagsvärde har definierats 
i punkt 6.1.2 ovan.)

Om egendomen kan repareras, är skadebeloppet lika med repara-
tionskostnaderna, dock högst dagsvärdet avdraget med det dags-
värdebaserade restvärdet.

Från ersättningarna avdras de åldersavdrag som nämns i försäk-
ringsvillkoren eller försäkringsbrevet.

6.3.3 Skadebelopp vid förstarisk
Om egendomen har försäkrats med en förstariskförsäkring av-
viker ersättningen från ersättningen enligt återanskaffnings- och 
dagsvärdet till den del att bestämmelserna om underförsäkring 
inte tillämpas. (Begreppet förstarisk har definierats i punkt 6.1.3 
ovan.)

Från ersättningarna avdras de åldersavdrag som nämns i försäk-
ringsvillkoren eller försäkringsbrevet.

6.3.4 Mervärdesskatt
Vid fastställande av skadans belopp iakttas bestämmelserna om 
mervärdesskatt. Momsandelen ersätts inte, om den är avdragsgill 
i ersättningstagarens beskattning.

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

6.4 Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppet fås när självrisken dras av från skadebelop-
pet.

6.4.1 Självrisk
Försäkringstagaren har vid varje skadefall en i försäkringsbrevet 
antecknad självrisk eller en i dessa villkor fastställd självrisk. Vid 
beräkning av ersättningen avdras från skadebeloppet före själv-
risk eventuella åldersbaserade åldersavdrag.

6.4.1.1 Självrisk vid skada på grund av stöld från låst fordon
Försäkringstagaren har en självrisk på 25 % av skadebeloppet, 
men dock minst den självrisk som antecknats i försäkringsbrevet, 
då i ett låst fordon gjorts ett inbrott och dess lås eller konstruktio-
ner har skadats.

6.4.2 Underförsäkring
Om försäkringsbeloppet är mindre än egendomens värde, är det 
fråga om underförsäkring. Ersättningen beräknas då enligt punkt 
11.2 i de allmänna avtalsvillkoren (YL).

Underförsäkring värderas alltid så att försäkringsbeloppet jämförs 
med återanskaffningsvärdet.

6.4.3 Överförsäkring
Om försäkringsbeloppet är större än egendomens värde, är det 
fråga om överförsäkring. Ersättningen beräknas då enligt punkt 
11.1 i de allmänna avtalsvillkoren (YL).
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6.5 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 el-
ler 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.

6.6 Övriga bestämmelser angående ersättning

6.6.1 Utbetalning av ersättning i skadefall där föremålet har blivit 
förstört eller annars har gått förlorat förutsätter inte att ett nytt 
föremål skaffas i stället. I skadefall där föremålet kan repareras, 
förutsätter utbetalning av ersättning att reparation utförs.

6.6.2 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.

6.6.3 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 mot-
svarande egendom skaffas.

6.6.4 Kostnader för utredning av skada
I fortsättningen är försäkringsbolaget skyldigt att ersätta endast 
sådana skadekartläggningar som utförts på dess order, eller andra-
nödvändiga utredningar som gjorts för att avgöra en skada eller 
för att bedöma storleken av en skada. Försäkringsbolaget är inte 
skyldig att ersätta andra kartläggningar eller redogörelser, om man 
inte om dem överenskommit med försäkringsbolaget på förhand.

6.6.5 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 inteckningsha-
varna gett sitt samtycke till att ersättningen betalas till försäk-
ringstagaren (jfr 13 § i företagsinteckningslagen och 17 kap. 8 § i 
jordabalken). 

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

den skadade egendomen,
●● ersättningsbeloppet är ringa i förhållande till fastighetens värde
●● eller när det annars är uppenbart att fordringsägarens möjlig-

het att inkassera sin fordran inte äventyras av att ersättningen 
lyfts.

6.6.6 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 återan-
skaffningsvärdet eller dagsvärdet) som en skada på föremålet eller 
egendomsposten ifråga.

6.6.7 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.

7 Dubbelförsäkring
Om samma egendom har försäkrats mot samma skada med flera 
försäkringar, rör det sig om en dubbelförsäkring, varvid ersätt-
ningen beräknas enligt i lagen om försäkringsavtal.


