Segelflyghandboken
Försäkringar

Artikel

311

Datum

070430

Sid nr

1 av 1

Försäkringar - Försäkring av hangar

För några är sedan inträffade två hangarras. I båda
fallen skedde rasen då stora snömängder hade fallit
samtidigt som storm rådde.

skada på revertering, puts eller skorstensbeklädnad, annat än om skadan orsakats av föremål som stormen blåst omkull eller ryckt loss.
§

skada på glas större än 3 kvadrat eller skylt, då
dessa är monterade på därför avsedd plats.

§

skada på hus inom nöjesfält eller på tillfälligt
hus inom utställningsområde.

§

Låt fackman besiktiga hangaren beträffande
konstruktion, limfogar, sättningar etc.

skada på båthus, badhytt, kallbadhus, växthus,
plasthall eller tält.

§

b) Är hangaren av äldre typ bör fackman avgöra
om förstärkningsarbete och dylikt bör utföras
på hangaren.

skada på hus, om skadans uppkomst eller omfattning väsentligt påverkats av bristfälligt utförande, ingrepp i den bärande stommen,

§

försummat underhåll eller angrepp av röta eller
skadeinsekter.

§

skada på egendom i plasthall, tält eller sådant
hus för vilket ersättning enligt ovan inte lämnas.

I det ena fallet totalförstördes ett motorflygplan och
ett segelflygplan och i det andra totalförstördes tre
motorflygplan och två segelflygplan.
Med anledning av det inträffade vill Segelflyget
fästa klubbarnas och andra hangarägares uppmärksamhet på följande.
a)

c)

När stora snömängder fallit bör hangartaket alltid skottas.

d) Är hangaren brandförsäkrad gäller denna försäkring även vid storm- och hagelskador. De
villkor som gäller härför har följande lydelse:
Ersättning lämnas för skada genom storm - varmed
här förstås vind med en hastighet av minst 21 meter
per sekund - eller hagel.
Ersättning lämnas endast för skada på hus och däri
befintlig egendom. Till huset räknas även fast anbringad egendom som hör till byggnad enligt jordabalken.

Vid varje skadetillfälle dras från skadebeloppet den
försäkrades självrisk.
Vid storm eller hagelskada på markis samt på
flaggstång, radio- eller tv-antenn, befintliga på hus
samt vid storm eller hagelskada på sådant hus som
inte omsluts av hela och täta väggar och tak samt
egendom i huset är självrisken 10% av skadebeloppet, dock lägst ett halvt basbelopp.

Med skada genom storm eller hagel avses skada orsakad av
§

att egendomen i samband med storm utsatts för
vindtryck (även undertryck) och därvid ryckts
loss eller brutits sönder.

§

att egendomen träffats av föremål som stormen
blåst omkull, ryckt loss eller brutit sönder.

§

att egendomen träffats av hagel, men däremot
inte skada genom smältande hagel.

§

att egendomen i direkt samband med och som
en oundviklig följd av ersättningsbar skada enligt ovan utsatts för nederbörd och kyla.

Undantag
Ersättning lämnas inte för
§

skada genom översvämning. sjöhävning, isskruvning eller snötryck, (se anm 1 nedan)

Anm 1: Observera att om hangar skadas av enbart
snö gäller ej ovanstående försäkring. Enligt uppgift
från försäkringsbolaget går sådan snöförsäkring ej
att teckna för närvarande.
Anm 2: Med basbelopp avses det belopp som fastställts enligt lagen om allmän försäkring och som
gällde för januari månad det år skadan inträffade.
Brandförsäkringen (storm- och hagelförsäkringen)
gäller endast hangaren och de föremål som upptagits i försäkringsbrevet (tex. flygplanvagnar, stillaliggande flygplan som ej kaskoförsäkrats etc).
Tänk på att försäkra hangaren på sådant sätt, att
även materiel som tillhör "tredje man" täcks av försäkringen. Kontrollera också att hangaren är brandförsäkrad till nyvärde dvs. till samma belopp som
det kostar att uppföra en ny hangar av lika ändamålsenligt slag.

