Maskinförsäkring för maskinerier
Villkorsnummer Ma04:6

Maskinförsäkring för maskinerier
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

A. Egendomsförsäkring

•
•

18. Maskinförsäkring - Vad försäkringen gäller för
18.1 Maskinförsäkring - Maskinerier - Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada på i försäkringsbrevet angivna Makinerier*
18.3 Undantag
18.3.1 Försäkringen gäller inte för skada på
• sanitetsgods, spis, disk-, tvätt- eller annan hushållsmaskin i
bostadslägenhet
• borrhål, brunn, och simbassäng
• värmekulvert (se A.06.2.1)
• elpatron i värmepanna eller varmvattenpanna
• rökgång, fundament, murverk och inmurning eller infodring
• utbytbara verktyg eller förbrukningsmateriel. Undantaget
tillämpas inte om skadan har uppkommit genom plötslig
och oförutsedd yttre orsak och skulle ha uppkommit även
om egendomen ej varit i drift.
18.3.2 Försäkringen gäller inte för skada genom
• brand, med vilket avses eld som kommit lös
• åskslag
• smälta
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sprängningsarbete
ras, skred, förskjutning och sättning i mark eller
grundkonstruktion oberoende av orsaken till dessa
skadehändelser
vatten, som vid regn, snösmältning eller högvatten trängt ut
ur avloppsledning eller svämmat över
att hav, sjö eller vattendrag svämmat över
frysning, om skadan beror på försummelse av den
försäkrade.

18.3.3 Försäkringen gäller inte för skada
• som är av sådan art att den inte påverkar egendomens
användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal
service eller justering
• som består i stöld
• som består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost
eller frätning), beläggning eller avsättning såvida inte
skadan uppkommer på grund av en extraordinär händelse.
Med extraordinär händelse avses en plötslig och oförutsedd
händelse som ligger utanför ramen för de risker som
normalt är förbundna med användningen av den egendom
som skadas
• samband med montering, demontering eller vid transport
eller förflyttning om inte skadan uppkommit i samband med
egendomens normala underhåll.
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