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Allriskförsäkring för bärbar dator,   
  surfplatta och mobiltelefon T111:1

Gäller från och med 2016-03-01.

1 Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare av försäkrad egendom.

Försäkringen gäller även för annan ägare av försäkrad egendom om försäkringstagaren åtagit sig ansvar 
för egendomen och ägaren inte kan få ersättning från annan försäkring.

2 När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden),  
oavsett om skada inträffar i tjänsten eller under fritid.

3  Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller var som helst inom Norden. 

5 Försäkrat intresse

Försäkringen omfattar endast skada som består i att egendomens värde minskar eller går förlorat.

6 Vad försäkringen gäller för

Ersättning lämnas, med nedanstående begränsningar och undantag, för plötslig och oförutsedd fysisk 
skada på eller förlust av försäkrad egendom. 

7 Vad försäkringen inte gäller för 

Utöver undantag enligt Allmänna avtalsbestämmelser, AA, punkt 6, gäller för denna försäkring följande 
undan-tag.

7.1  SKADA GENOM 
Försäkringen gäller inte för skada genom
• fukt, röta, mögel, svamp,
• erosion, ljus och biologisk inverkan,
• skadedjur och insekter,
• bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.

7.2 ANDRA UNDANTAGNA SKADOR 
Försäkringen gäller inte för skada
• som kan ersättas av garanti eller avtal,
• som består i slitage eller utmattning,
• som består i självförstörelse, till exempelvis självsprickor, vittring, färg- eller formförändring,
• betingad av bearbetning, reparation eller rengöring,
• då egendomen är utlånad, utleasad eller uthyrd,
• då egendomen är överlämnad till annan för försäljning eller belåning.

8 Försäkrad egendom

Försäkringen omfattar bärbar dator, surfplatta och/eller mobiltelefon.

9 Försäkringsbelopp/Högsta ersättning

Försäkringen gäller såsom förstariskförsäkring och högsta ersättning anges i försäkringsbrevet.
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10 Självrisk

Grundsjälvrisk anges i försäkringsbrevet.

11 Säkerhetsföreskrifter

För att skada genom stöld eller annan förlust ska ersättas fordras att den försäkrade egendomen hand-
hafts med normal aktsamhet och omsorg med hänsyn till egendomens art och värde. Egendomen får 
exempelvis inte lämnas obevakad på offentlig plats eller i motorfordon.

Har den försäkrade när skadan inträffar försummat att handha egendomen med normal aktsamhet och 
omsorg kan ersättningen komma att sättas ned. Vi allvarlig försummelse kan ersättningen sättas ned 
med upp till 100 %.

12  Åtgärder vid skada

12.1 RÄDDNINGSPLIKT
Den försäkrade 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.

13  Anmälan om skada mm

Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt, dock 
senast ett år från tidpunkten när skadan har upptäckts. Annars går rätten till ersättning förlorad.

13.1 POLISANMÄLAN
Vid stöld, inbrott, rån, överfall eller annat brott ska polisanmälan göras och kopia på denna sändas in till 
försäkringsgivaren.

13.2 ERSÄTTNINGSKRAV
Krav på försäkringsersättning ska framställas till försäkringsgivaren senast ett år från tidpunkten när 
skadan har upptäckts. Annars går rätten till ersättning förlorad.

14  Skadevärderingsregler

Skada på dator, surfplatta och/eller mobiltelefon värderas till kostnaden för återställande, dock högst 
enligt nedan.

Datorns, mobiltelefonens eller  Ersättning i procent av
surfplattans ålder i månader  nyanskaffningsvärdet
< 12 månader  100 %
13–24 månader 60 %
24–36 månader 40 %
>36 månader 20 %

15  Ersättningsregler

Försäkringen ska inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast lämna ersättning för liden skada, 
även om försäkringsbeloppet är högre. Försäkringsgivaren har rätt att istället för att betala kontant 
ersättning i övrigt föreskriva att skadad egendom återställs eller att tillhandahålla annan likvärdig egen-
dom.

Försäkringsgivaren är inte skyldig att överta skadad egendom, men har rätt att efter värdering helt  
eller delvis överta egendomen. Kommer egendom för vilken ersättning utgetts tillrätta, ska egendomen  
snarast ställas till försäkringsgivarens förfogande. Den försäkrade får dock behålla egendomen om  
han utan dröjsmål återbeta-lar den ersättning han fått för denna.

15.1 MERVÄRDESSKATT
Vid utbetalning av skadeersättning avräknas mervärdesskatten för den som är redovisningsskyldig för 
sådan skatt.
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15.4 SKADEERSÄTTNING
Försäkringsgivaren ersätter
• skadekostnad värderad enligt punkt 14
med avdrag för
• självrisk enligt punkt 10
• övriga bestämmelser som kan inverka på ersättningen. T ex. påföljd vid åsidosättande av säkerhets- 
 föreskrifter enligt punkt 11.

16  Tidpunkt för betalning av ersättning

16.1 BETALNING AV ERSÄTTNING
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom 
enligt punkterna 12 och 13. Den del av ersättningen, som kan tillkomma den försäkrade om försäkrad 
egendom återställs eller återanskaffas, ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade visat att 
så skett. 

För den tid som utbetalningen fördröjs genom detta betalas ränta enligt riksbankens diskonto.

16.2 DRÖJSMÅLSRÄNTA
Betalas ersättning senare än vad som anges i punkt 16.1 betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta 
betalas dock inte om den är mindre än SEK 200. Försäkringsgivaren betalar dock inte den ränta som 
beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som åligger honom enligt bestämmelserna i punkterna 
12 och 13.


