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VILLKORSINSTRUKTION 

SRFs villkor ingår i en serie av allmänna och särskilda villkor. Vilka som gäller för respektive försäkringstagare 
framgår av försäkringsbrevet, som också visar vilken omfattning försäkringen har. Även om ett villkor omfattar 
fler skadehändelser eller moment än vad som framgår i försäkringsbrevet, så är det försäkringsbrevet som styr 
SRFs åtagande. 
 
För samtliga villkor gäller att vissa termer har definierats i Sektion DEFINITIONER. Sådana ord och termer mar-
keras med en asterisk (*). 

OMFATTNING  

Utöver vad som anges och med ändring av häremot stridande bestämmelser i egendomsvillkoret gäller 
följande. 

1 VÄRMEKULVERTFÖRSÄKRING 

1.1 FÖRSÄKRAD EGENDOM 
Försäkringen omfattar värmekulvert som angetts i försäkringsbrevet. 
 
Med värmekulvert avses ett i mark utanför byggnad anlagt ledningssystem - innefattande rörledningar, 
värmeisolering och skyddshölje - för distribution av värme och varmvatten samt till sådant ledningssystem 
hörande kulvertkammare med utrustning. Till värmekulvertanläggning räknas inte under- eller abonnent-
centraler eller därtill hörande utrustning. 

1.2 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER 
Ersättning lämnas för oförutsedd skada. Skada som uppkommit genom att normal driftskontroll och normallt 
underhåll uppenbart eftersatts ersätts således inte. 
 
Bristande funktion beroende på feldimensionering, otillfredsställande inreglering eller liknande räknas inte som 
skada. 
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1.2.1 Undantag 
Försäkringen gäller inte för skada 

• genom sprängningsarbete; 
• som består i förlust av värmeenergi eller värmebärare; 
• som är av sådan art att den inte påverkar egendomesn användbarhet eller som kan avhjälpas genom 

normal service eller justering; 
• genom ras eller skred om skadan orsakats av 

o sprängnings-, schaktnings-, pålnings- eller spontningsarbete eller uppläggning av jord- eller 
stenmassor eller gruvdrift; 

o vatten- eller vågerosion; 
• på värmekulvert som inte är provad och godkänd i vedertagen ordning. 

1.3 SJÄLVRISK 
Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet beräknat enligt 1.4 Skadevärderingsregler ett belopp som utgör 
den försäkrades självrisk. Självrisken uppgår till 5 % av skadebeloppet för varje år som förflutit sedan 
egendomen första gången togs i bruk.  
 
Självrisken är dock alltid lägst 1 prisbasbelopp* och högst 80 % av skadebeloppet. 

1.4 SKADEVÄRDERINGSREGLER 
Skadebeloppet beräknas till skälig reparationskostnad inklusive kostnad för lokalisering och friläggning av 
skadestället samt återställande efter reparation. I skadebeloppet ska inte inräknas merkostnad som föranletts 
av reparation på övertid eller som uppkommit genom att transport skett på annat sätt än med sedvanligt 
transportmedel.  

DEFINITIONER 

PRISBASBELOPP 
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs enligt socialförsäkringsbalken och som gällde för 
januari månad det år skadan inträffade. 
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