Bilaga 3 - Allriskförsäkring för Rentl Gäller från 2017-07-xx
1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för den försäkrade som hyr ut egendom.
2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid
försäkringen är i kraft (försäkringstiden). Försäkringen är i kraft
under uthyrningstiden om premien är betald.
2.1 Förnyelse av försäkringsavtalet
Försäkringen kan inte förnyas.
3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Sverige.
4 Försäkringsbelopp
4.1 Hem, villa, fritidshus, fordon m.m.
Vid uthyrning av hem, villa, fritidshus, garage, annan byggnad,
motorfordon eller annan egendom med nyanskaffningsvärde
överstigande 30 000 kronor, lämnar försäkringen ersättning för
avdragen självrisk från den försäkrades ordinarie försäkring,
dock högst med 10 000 kronor per skada. Lämnas inte
ersättning från ordinarie försäkring lämnas inte heller ersättning
från denna försäkring.
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7.1.4 Dammgenombrott
Ersättning lämnas inte för skada eller skadestånd till följd av
genombrott av kraftverksdamm eller regleringsdamm för
elkraftproduktion.
7.1.5 Repor och skav
Ersättning lämnas inte för skada bestående av repa eller skav
om detta inte påverkar egendomens användbarhet.
7.2 Force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan uppstå
om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller
återställande av skadad egendom fördröjs på grund av

krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution,
uppror eller upplopp

arbetsmarknadskonflikt

konfiskation eller nationalisering

rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom
order från regering eller myndighet.
Förbehållet ifråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om
försäkringsgivaren vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.

4.2 Övriga objekt
Om gällande försäkring saknas eller inte nyttjas för andra
uthyrda objekt än de som anges i punkt 4.1, lämnas ersättning
intill egendomens marknadsvärde omedelbart före skadan,
dock högst med 30 000 kronor.

7.3 Undantagen egendom
Försäkringen omfattar inte följande egendom

Flygfarkoster

Andra båtar eller flytetyg än fritidsbåt

Fordon med vikt överstigande 3 500 kg

Vapen eller delar till vapen

Smycken och klockor.

5 Självrisk
För övriga objekt enligt punkt 4.2 gäller försäkringen med en
självrisk av 300 kronor vid varje skadetillfälle.

8 Anmälan om skada
Skada skall anmälas till Svedea snarast från det den försäkrade
fått kännedom om skadan.

6 Vad försäkringen gäller för
6.1 Självriskförsäkring
För objekt enligt punkt 4.1 lämnar försäkringen ersättning för
den försäkrades självrisk som avdragits på den försäkrades
ordinarie hem-, villa-, fritidshus- eller fordonsförsäkring. Lämnas
ingen ersättning från ordinarie försäkring lämnas heller ingen
ersättning från denna försäkring

När den försäkrade fått besked från försäkringsgivaren för sin
ordinarie försäkring att ersättning kommer att lämnas i skadan
skall den försäkrade insända

Ifylld skadeanmälan,

kopia av polisanmälan vid stöld eller annat brott,

kopia på ersättningsbesked från försäkringsgivaren
för ordinarie försäkring alternativt kvitto på
återanskaffad eller reparerad egendom.

6.2 Allriskförsäkring
För andra objekt än de som anges i punkt 4.1 lämnas ersättning
för Allriskskada på försäkrad egendom.
Med Allriskskada menas plötslig och oförutsedd skada på eller
förlust av uthyrd/utlånad egendom.
7 Vad försäkringen inte gäller för
7.1 Allmänna undantag
7.1.1 Atomkärnprocess och strålningsskada
Ersättning lämnas inte för skada, vars uppkomst eller
omfattning har samband med atomkärnprocess eller strålning
från produkter innehållande radioaktivt material.
7.1.2 Krig, terrorism eller upplopp
Ersättning lämnas inte för skada vars uppkomst eller omfattning
direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig,
krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror,
upplopp, terrorism, sabotage eller åtgärd av makthavare som
obehörigen tagit makten.
7.1.3 Framkallande av skada
Försäkringen gäller inte om den försäkrade eller hyres/låntagaren har framkallat skadan uppsåtligen eller genom grov
vårdslöshet. Detsamma gäller om dessa annars måste antas ha
handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta
innebar en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

8.1 Medverkan vid skadereglering
Du måste i högsta möjliga utsträckning medverka till att
skadehändelsen kan klaras upp så snart som möjligt. I synnerhet
ska du lämna upplysningar och uppgifter som kan ha betydelse
för skaderegleringen. Du ska särskilt besvara de frågor som
skaderegleraren/besiktningsmannen ställer. Om
försäkringsgivaren drabbas av skada till följd av att du inte
medverkat, sätts din ersättning ned efter vad som under
omständigheterna kan anses vara skäligt.
Du ska medverka till att få skadat fordon till en lämplig
reparatör och avhämta reparerat fordon snarast möjligt, vi står
inte för någon form av uppställnings- eller förvaringskostnad.
8.2 Så regleras skadan
När du har anmält skadan till oss avgör vi hur skadan ska
ersättas. Ersättning kan ske genom reparation, återanskaffning
eller kontantersättning. Vi har alltid rätt att överta egendom
som vi har ersatt.
Vi ansvarar för skadekostnaden efter avdrag för eventuellt
aktsamhetsavdrag.
8.3 Reparation
Svedea har rätt att avgöra reparationsmetod eller om den
skadade egendomen ska repareras, ersättas med ny egendom
eller ersättas kontant.

Om Svedea godtagit att ersättning ska ske genom reparation,
ska du ta kontakt med en reparatör du har förtroende för.
Svedea har rätt att avgöra var egendomen ska inköpas eller
repareras.
Begagnade och alternativa delar ska om så är möjligt användas.
Du ska själv som ägare till egendomen efter vårt medgivande
beordra reparation och godkänna eller reklamera utfört arbete.
Svedea övertar äganderätten till all förlorad egendom som vi
ersatt.
8.4 Mervärdesskatt
Vid utbetalning av skadeersättning avräknas mervärdesskatten
för den som är redovisningsskyldig för sådan skatt.
8.5 Oriktiga uppgifter i samband med skada
Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning
efter skada, uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har
uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen
av rätten till ersättning enligt denna försäkring, kan
ersättningen sättas ned eller helt utebli.
9 Preskriptionstid
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat
försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från tidpunkten
då skadan upptäcktes. Annars går rätten till ersättning förlorad.
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till
försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är
fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att
bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till
anspråket.
10 Regressrätt
I och med att försäkringsgivaren har betalat ersättning för skada
övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att kräva
ersättning av den som gentemot den försäkrade är
ersättningsskyldig med anledning av skadan.
11 Personuppgiftslagen (PUL)
De personuppgifter om försäkrad som vi behandlar är
nödvändiga för att vi ska kunna administrera försäkringen och
fullgöra våra avtalsförpliktelser, samt för att kunna fullgöra
förpliktelser enligt lag. Uppgifterna kommer normalt från
försäkringstagaren eller från annat bolag som vi samverkar
med.
Personuppgifterna utgör vidare underlag för bland annat
marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling,
statistik och riskhantering, marknadsföring och
försäkringsgivarens service i övrigt.
Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas
till andra bolag som vi samverkar med, eller till myndigheter
som begärt uppgift.
Enligt personuppgiftslagen har berörd rätt att få information om
vilka personuppgifter som vi behandlar om denne. Sådan
begäran ska vara skriftlig och ställas till ”PUL-ansvarig” på
Svedeas adress. Begäran av rättelse av personuppgift kan göras
till samma adress.
12 Tvist
Tvist om tolkning och tillämpning av detta försäkringsavtal ska
prövas av svensk domstol med tillämpning av svensk lag.
13 Försäkringsgivare
Försäkringsgivare är International Insurance Company of
Hannover SE med säte i Tyskland, genom Svedea AB. Se även
Allmän information på Svedeas hemsida www.svedea.se under
Företagsförsäkring/Villkor.
14 Försäkringsavtalslagen
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i
Försäkringsavtalslagen (SFS 2005:104).

