
Allriskförsäkring  

– för din garageport/dörr

Med din garageport eller dörr följer en allriskförsäkring som gäller i 3 år från 
installations dagen. Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på 
eller förlust av försäkrad egendom. 

Högsta ersättning är 50 000 kr.
Försäkringen gäller utan självrisk.
Denna försäkring gäller endast för dig som privatperson.

Vid skada ska anmälan göras till Garageportexperten Sverige AB,  
telefon 0771-47 34 73 eller mejla till ekonomi@garageportexperten.se 

Försäkringsgivare: 
 
Länsförsäkringar Östgöta 
organisationsnummer: 522001-1224  
Box 400 
581 04 Linköping, 
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Allriskförsäkring, garageportar samt dörrar från Garageport-
experten enligt villkor ÖB 038. Detta är ett utdrag ur villkoret.  
För att få de fullständiga villkoren kontakta Länsförsäkringar  
Östgöta på telefon: 013-29 06 80 eller via e-post:  
foretag@lfostgota.se.  
Vid skada är det försäkringsvillkoret som gäller.  
Asterisk (*) anger att ordet finns förklarat under avsnitt  
Z Definitioner. 
 
A. EGENDOMSFÖRSÄKRING
01. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare av garage-
port/dörr såld och installerad av Garageportexperten Sverige 
AB eller av dess franchisetagare. Försäkringen gäller även för 
garageport/dörr såld från Garageportexperten Sverige AB genom 
samarbetspartner, förutsatt att den är installerad av Garageport-
experten Sverige AB eller av dess franchisetagare.

02. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den  
tid försäkringen är i kraft.

03. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Sverige.

04. Försäkrat intresse
Försäkringen avser egendomsskada som är en oundviklig följd  
av sådan skadehändelse för vilken försäkringen gäller.
Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller förlust  
av försäkrad egendom som har till följd att egendomens värde 
minskas eller går förlorat och således inte sådan förlust som  
uppkommer endast genom att egendomen t ex inte kan användas  
på beräknat sätt.

06. Försäkrad egendom
06.1 Försäkringen omfattar garageportar/dörrar* för privat bruk 
sålda och installerade av Garageportexperten Sverige AB eller av 
dess franchisetagare.Försäkringen gäller även för garageportar*/
dörrar* för privat bruk sålda av annan samarbetspartner förutsatt 
att de är installerade av Garageportexperten Sverige AB eller av 
dess franchisetagare. Portar/dörrar i industri, köpvaruhus eller  
annan kommersiell verksamhet ingår inte.  

08. Försäkringsbelopp, högsta och lägsta ersättning
Försäkringsbeloppet motsvarar den kostnad som uppkommer 
om en garageport/dörr av samma eller lika  ändamålsenligt slag 
anskaffas som ny vid skadetillfället. I värdet ska inräknas alla 
kostnader som fordras för att garageporten/dörren ska kunna tas  
i bruk. Högsta ersättning 50 000 kr. Om skadebeloppet är lägre  
än 500 kr lämnas ingen ersättning. 

Villkor
19. Allriskförsäkring - Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på 
eller plötslig och oförutsedd förlust av försäkrad egendom. 

19.1. Undantag
19.1.1 Undantagen egendom
Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust av

• egendom som tappats bort eller förlagts, även om det senare  
blir stulet

19.1.2 Undantagna skadehändelser
Försäkringen gäller inte för skada eller förlust genom

• bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott
• svinn

19.1.3 Undantagna skadetyper
Försäkringen gäller inte för skada som

• består i förslitning, förbrukning, korrosion (t ex rost eller  
frätning), beläggning, avsättning eller annan gradvis för-
sämring såsom viktförlust, röta, mögel eller åldrande.

• består i självförstörelse, t ex självsprickor, vittring, form- och 
strukturförändring såsom förgasning, färg- eller luktförändring

• är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet 
eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering, 
dock gäller försäkringen om det innebär en uppenbar olägen-
het att behålla garageporten/dörren.

• orsakats av handlande eller underlåtenhet, som – med hänsyn 
till omständigheterna – inneburit betydande risk för skadans 
uppkomst.

42. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk. 

Y. ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER
12. Dubbelförsäkring
Denna försäkring gäller subsidiärt i förhållande till annan  
försäkring, dock ersätts självrisken.

Z. DEFINITIONER
Garageport
Med garageport menas port med fast monterade tillbehör för 
privat bruk. Portar i industri, köpvaruhus och annan kommersiell 
verksamhet ingår inte. 

Dörr
Med dörr menas ytterdörr inklusive dörrkarm för privat bruk,  
Dörrar i industrin, köpvaruhus och annan komersiell verksamhet 
ingår inte.


