Växthusförsäkring Skånska Byggvaror
Försäkringsgivare för denna försäkring är Moderna Försäkringar, Org.nr, 516403-8662 Filial till Tryg Forsikring A/S,
CVR-nr. 24260666. Box 7830, 103 98 Stockholm

Fullständiga villkor, SB 2014-03
1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för växthusets ägare.
Försäkringsavtalet med försäkringsgivaren har tecknats av Skånska Byggvaror AB
(’’försäkringstagaren’’), 556100-1891. Försäkringen gäller för den privatperson (’’den
försäkrade’’) i egenskap av ursprunglig köpare och ägare till växthusets ägare (’’objekt’’)
som anges i försäkringsbeviset. Försäkringen kan också gälla för annan som senare gjort
ett lagligt förvärv av objektet.
Vid ägarbyte gäller denna försäkring för växthusets nye ägare med automatik i 14 dagar efter dag för
ägarbyte. Därefter gäller försäkringen endast om anmälan har gjorts till, samt godkänts av Moderna
Försäkringar inom denna tid.
2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller under den tid som framgår av ditt försäkringsbevis. Försäkringen
Moderna Försäkringar har rätt att säga upp försäkringen efter slutreglerad skada. I detta
fall, liksom i det fall försäkringstagaren säger upp försäkringen innan avtalstidens slut,
tillämpas reglerna för återbetalning av premie enligt Försäkringsavtalslagen.
I det fall försäkrat växthus skadas och därför ersätts med nytt (totalskada), upphör
försäkringen att gälla.
Försäkringen kan ej tecknas för växthus äldre än 10 år.
3. Vad Försäkringen gäller för
Försäkringen täcker, med nedanstående undantag, skador till följd av plötslig och
oförutsedd händelse till följd av naturens yttre påverkan på det i försäkringsbeviset
angivna objektet i den mån dessa fel inte ersätts enligt produktgaranti eller faller under
säljarens felansvar enligt konsumentköplagen. Med skada menas även stöld dock ej
förlust.
Försäkringen ersätter dock inte:
- Skador där ersättningsbeloppet ej överstiger 800 kr
- Skador orsakade av försäkrat växthus (följdskador)
- Kostnad för service, översyn och/eller rengöring av växthusen om inte denna betingas
av en ersättningsbar skada
- Skador av mindre art som inte påverkar försäkrad växthuset användbarhet
- Skador på i försäkrat objekt i efterhand installerade komponenter
- Skador som ersätts av andra försäkringar
- Repor som uppstått vid dagligt bruk och allmänt slitage
- Skador som uppstår på annat vis än genom naturens yttre påverkan
4.. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i Sverige

5. Aktsamhetskrav
Det försäkrade objektet skall handhas så att skada kan undvikas. Om aktsamhetskravet
ej uppfyllts medför detta minskad eller utebliven ersättning.
All montering och fastsättning i fundament skall ske enligt medföljande råd och
anvisningar
För att förhindra skada genom snötryck och snöras skall den försäkrade undanröja
långtidspåverkande snölast på tak. Vid extrem nederbörd, andra extrema
väderförhållanden eller plötsliga väderomslag skall röjning ske vid första möjliga tillfälle.
6. Vid skada
Vid skada skall anmälan göras utom dröjsmål, dock senast inom sex månader från det
att försäkringstagaren fått kännedom om skadan. Anmälan görs till MODERNA
FÖRSÄKRINGAR. Vid skada skall försäkringstagaren fotografera det försäkrade objektet i
det skick försäkringstagaren fann växthuset direkt efter skada och därefter skicka bilder
tillsammans med skadeanmälan till:
MODERNA FÖRSÄKRINGAR.
Moderna Försäkringar
Företag & Industri
FE 380
106 56 Stockholm
Tel inom Sverige: 0200 - 21 21 20 dygnet runt
E-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se
7. Ersättning
Vid ersättningsbar skada ersätter MODERNA FÖRSÄKRINGAR upp till växthusets
återanskaffningsvärde vid skadetillfället, dock maximalt ursprungligt inköpspris.
MODERNA FÖRSÄKRINGAR har rätt att avgöra om skadat objekt skall åtgärdas med hjälp
av reservdelar eller ersättas med motsvarande objekt samt att utse motsvarande objekt.
Kontantersättning utgår ej.
Utförs reparation på skadat växthus utan att skadan anmälts enligt ovan, kan eventuell
ersättning reduceras eller helt utebli. Försäkringen ersätter ej kostnad för hembesök eller
monteringskostnad.
8. Självrisker m.m.
Vid skada utgår ingen självrisk.
Värdeminskning/nedskrivning till följd av ålder och slitage görs ej, d.v.s. vid totalskada
utgår ersättning med ett växthus likvärdigt det försäkrade objektets.
-9. Allmänna bestämmelser
9.1 Premie
9.1.1 Första Premie
Modernas ansvar inträder vid försäkringstidens början.
9.1.1 Förnyelsepremie
Premien för förnyad försäkring skall betalas senast på det nya avtalets begynnelsedag.
Premien behöver dock inte betalas tidigare än 30 dagar efter det att Moderna/ Skånska
Byggvaror sänt ut premieavin.
Betalas premien senare föreligger dröjsmål och Modernas ansvar inträder först från
dagen efter betalningen.

9.2 Premieåterbetalning när försäkringsavtal upphör i förtid.
Du som försäkrad kan när som helst genom anmälan hos försäkringsgivaren eller hos
Skånska Byggvaror förklara att du avstår från försäkringen. Där premien betalats av
Skånska Byggvaror gäller ingen premie-återbetalning till försäkrad.
Upphör Modernas ansvar i förtid pga av uppsägning från försäkringstagaren, återbetalas
oförbrukad del av premien om denna betalats av försäkringstagaren.
Belopp lägre än 200 kr återbetalas ej .
9.2 Försäkringens upphörande
Försäkringsgivaren och Skånska Byggvaror kan säga upp försäkringen vid
försäkringstidens utgång. Uppsägning gäller då gentemot samtliga försäkrade och får
verkan tidigast en månad efter att försäkringsgivaren avsänt meddelande därom till de
försäkrade.
Försäkringsgivaren kan vidare säga upp gruppförsäkringen i förtid om den försäkrade
grovt åsidosatt sina förpliktelser mot försäkringsgivaren eller om Skånska Byggvaror är i
dröjsmål med premiebetalningen. Då får uppsägningen verkan gentemot de försäkrade
först 14 dagar efter att försäkringsgivaren avsänt meddelande därom till de försäkrade.
Försäkringsgivaren kan även säga upp försäkringen i förtid om det annars är tillåtet
enligt försäkringsavtalslagen (2005:104).
9.3 Force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarigt för skada som direkt eller indirekt orsakats av eller
står i samband med krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, militära övningar,
revolution, upplopp, terrorism, uppror, atom eller kärnprocess, myndighets åtgärd,
beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.
9.4 Preskription
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot
försäkringsbolaget inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras
gällande och i varje fall inom tio år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande.
Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till
försäkringsbolaget inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst sex
månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.
9.5 Prövningsmöjligheter om du är missnöjd
Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med vårt beslut eller hur du blivit
bemött, ber vi dig att i första hand vända dig till den handläggare som handlagt ditt
ärende. Om oenighet fortfarande råder efter att du fått besked från ansvarig chef kan du
vända dig till:
Moderna Försäkringars Klagomålsansvarig som ser till att ditt ärende hanteras,
klagomålsansvarig@modernaforsakringar.se.
Allmänna Reklamationsnämnden www.arn.se, Tel: 080- 508 860 00
Allmän domstol www.domstol.se
Du kan som konsument få rådgivning i frågor som rör försäkringen eller skadereglering
genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå www.konsumenternas.se, Tel:
0200-22 58 00. Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen för
råd och hjälp.

