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K 322:2 - Småföretagarförsäkring
Försäkringsvillkor gäller från och med 2008-11-01

Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring.
Samtliga av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen inte alltid
är löpande.
Med tillämpning av grundvillkoren i övrigt gäller följande kompletteringar och ändringar.

10.10.4.1 Försäkringen gäller inte för skada genom

I Egendomsförsäkring

• erosion, ljus, luft eller biologisk inverkan
• väderpåverkan på egendom under bar himmel eller i
byggnad utan hela väggar och tak om inte egendomen
är avsedd att arbeta eller förvaras i det fria
• vätska, fukt, röta, mögel eller svamp
• skadedjur, insekter, bakterier (till exempel salmonella),
virus eller smittämnen

3.3 Lös egendom på hemmakontor

10.10.4.3 Försäkringen gäller inte för skada som består i

Med ändring/tillämpning av grundvillkoret i övrigt
omfattar småföretagarförsäkringen Lös egendom
enligt 5.13 som förvaras på av försäkringstagaren för
den försäkrade rörelsen disponerat kontor i försäkringstagarens bostad. Vid skada på Lös egendom enligt
5.13 förvarad på sådant hemmakontor är ersättningen
begränsad till högst 2 prisbasbelopp vid varje skadetillfälle om inte annat angetts i försäkringsbrevet. För
lös egendom på hemmakontor gäller skyddskrav enligt
Folksams villkor för Hem och villa.

• eller är en följd av bristande underhåll
• kontamination eller form- och strukturförändring
såsom förgasning, färg- eller luktförändring.

10.10 Maskin-/Allriskförsäkring

II Avbrotts-, extrakostnads- och
hyresförlustförsäkring

Med ändring/tillämpning av grundvillkoret i övrigt
omfattar småföretagarförsäkringen maskin- och allriskskada enligt nedan.

10.10.5 Högsta ersättning
10.10.5 Högsta ersättning – Maskinförsäkring

Vid skada på maskin som inte orsakats av yttre påvisbar orsak är ersättningen begränsad till högst 1 basbelopp vid varje skadetillfälle om inte annat angetts i
försäkringsbrevet.

5. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
5.1 Avbrott – försäkringsbelopp/högsta ersättning

10.10.1 Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd

fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom ingående i objekttypen
• 5.13 Lös egendom dock inte för
skada som kan hänföras till
• 10.2 Brandförsäkring
• 10.3 Vattenskadeförsäkring
• 10.4 Inbrottsförsäkring
• 10.5 Rånförsäkring
• 10.6 Glasförsäkring
• 10.7 Transportförsäkring
• 10.9 Kyl- och frysförsäkring
oavsett om skadan skulle kunna omfattas av eller är
undantagen i respektive försäkringsmoment.
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5.2 Extrakostnad – försäkringsbelopp/högsta ersättning

Försäkringsbeloppet för extrakostnadsförsäkring är
300 000 kronor.
7. Försäkrade skadehändelser
7.1.1 Maskin- och allriskavbrottsförsäkring

10.10.3.1 Försäkrad egendom

Ersättning lämnas för avbrott och extrakostnad som
uppstått i den försäkrade rörelsen genom maskin- och
allriskskada som är ersättningsbar enligt I 10.10 i detta
villkor och som orsakats av yttre påvisbar orsak.
För avbrott- och extrakostnadsförsäkring till följd
av inifrån kommande skada på försäkrade maskiner
måste tilläggsavtal tecknas.

Försäkringen omfattar försäkrad ”Lös egendom” enligt
5.13 med försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet.

III Ansvarsförsäkring

10.10.4 Undantag gällande 10.10.1 - 10.10.3
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Ersättning för bortfall av täckningsbidrag är begränsad
till högst 3 000 000 kronor.

Samtliga undantag som anges under motsvarande
rubrik i grundvillkoret gäller även för småföretagarförsäkringen. För småföretagarförsäkringen gäller dessutom undantagen under de nedan angivna punkterna
10.10.4.1 och 10.10.4.3.

5. Undantag – begränsningar
Samtliga undantag som anges under motsvarande rubrik i
grundvillkoret gäller även för småföretagarförsäkringen.
För småföretagarförsäkringen gäller dessutom undantaget nedan under punkt 5.20.
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5.20 Arrangörsansvar

Försäkringen gäller inte för
• båt-, motor-, trav- eller galopptävling samt flyguppvisning eller flygtävling
• för anläggning för sport eller idrott, trav-, galopp-,
hinder- eller motorbana
• offentliga fester, basarer, eller festtåg
• åt allmänheten upplåtna nöjesplatser eller serveringar
inklusive dansbana, skjutbana, stånd eller liknande.
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