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V 470:1

ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN
FÖRMÖGENHETSSKADA
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

C18.
01.

ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR REN
FÖRMÖGENHETSSKADA
Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare (de försäkrade) för skada
orsakad i tjänsten och avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet.

02.

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade under den tid
försäkringen är i kraft under förutsättning att skadan orsakats av handling som företagits efter
försäkringens begynnelsedag eller den tidpunkt som anges i försäkringsbrevet.
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Förnyas inte försäkringen vid förfallodagen eller upphör den genom uppsägning av bolaget
gäller försäkringen för skadeståndskrav som framställs och anmäls till bolaget senast 12
månader efter försäkringens upphörande under förutsättning att skadan orsakats av handling
som företagits under försäkringens giltighetstid.
Anm
Med handling förstås även underlåtenhet att handla, varvid den tidpunkt då skada senast
kunnas förebyggas av den försäkrade anses som tidpunkt för underlåtenhet.

03.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Sverige eller det geografiska område som
anges i försäkringsbrevet.

08.

Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anger det belopp till vilket skadestånd, utrednings-, förhandlings-,
rättegångs-, skiljemanna- och räddningskostnader sammanlagt är försäkrade.
Försäkringsbeloppet är 1 Mkr om inte annat anges i försäkringsbrevet.

11.

Vad försäkringen gäller för

11.2

Ren förmögenhetsskada
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada* enligt gällande
skadeståndsrättsliga regler

11.20

Åtagande
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk*
åtar sig bolaget gentemot den försäkrade att
· utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
· förhandla med den som kräver skadestånd
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föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de
rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala
och som denne inte kan få ut av motpart eller annan samt
· betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att erlägga.
·

12.

Vad försäkringen inte gäller för

12.1

Försäkringen gäller inte för
· skadeståndsskyldighet som orsakats i tillståndspliktig verksamhet enligt lagen om
värdepappersrörelse och/eller lagen om försäkringsförmedling
· skada vid dataverksamhet
· skada uppkommen till följd av fel eller brist i utredningar, beskrivningar, beräkniungar,
ritningar, råd eller anvisningar, som lämnats i yrkesmässigt rådgivande verksamhet
· skada som uppstår på levererad produkt eller kostnader som sådan skada kan medföra
· skada som tillfogas ägare, delägare eller arbetstagare i den försäkrade verksamheten
· någon form av garanti eller utfästelse av resultat eller ansvar, såvida inte
skadeståndsskyldighet föreligger utan garantin eller utfästelsen
· straffskadestånd (t ex "punitive damages") eller annan liknande ersättning
· skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och hans uppdragsgivare hävs
· skadeståndskrav i de fall den försäkrade kan åberopa ansvarsbegränsning enligt avtal eller
författning
· skada genom felräkning vid in- eller utbetalning av kontanta medel
· skada som tillfogats juridisk person vars förvaltning helt omhändertas av försäkrads egna
organ.

12.30

Annan försäkring
Försäkringen gäller inte till den del ersättning kan lämnas genom annan försäkring.
Försäkringen gäller dock om lagenlig regressrätt föreligger mot den försäkrade.

42.

Självrisk
Självrisken* är lägst 50 % av prisbasbeloppet*.
Avtal kan träffas om annan självrisk som då anges i försäkringsbrevet.
Självrisk som uttrycks i prisbasbelopp avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor.
Endast en självrisk uttas för skador som uppkommit av samma orsak även om de inträffar vid
skilda tillfällen eller under olika försäkringsår.

43.

Skadeersättningsregler
Bolaget ersätter
· kostnaderna enligt C18.11.20
· räddningskostnader enligt C18.43.2
med avdrag för självrisk* enligt C18.42.

43.1

Högsta ersättning
Försäkringsbeloppet är det högsta belopp för vilket bolaget sammanlagt kan bli
ersättningsskyldigt under samma försäkringsår.
Flera skador anses som en skada om de uppkommit av samma orsak även om skadorna
inträffat under olika försäkringsår.
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43.2

Räddningskostnad
Om den försäkrade haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa omedelbart förestående eller
inträffad skada som kan föranleda skadeståndsskyldighet som omfattas av försäkringen,
lämnas ersättning om åtgärderna med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.

43.3

Tidpunkt för betalning av ersättning
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger
honom enligt avsnitt R.

43.4

Räntebestämmelser
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som
ankommit på honom enligt avsnitt R.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

02.

Ansvarsförsäkring och Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

02.1

Den försäkrade ska iaktta
· de föreskrifter som anges i försäkringsbrevet
· att dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept, instruktioner,
bruksanvisningar, avtal, garantier och liknande handlingar i rimlig omfattning förvaras och
på bolagets begäran uppvisas när det kan vara av betydelse för att kunna fastställa
- leveranstidpunkt, eller
- om skadeståndsskyldighet föreligger, eller
- om produkt varit defekt vid leverans.

02.20

Påföljd vid åsidosättande av föreskrift
Har den försäkrade inte iakttagit sina skyldigheter enligt föreskrifterna i Q.02.1 och har detta
varit till väsentligt men i utredning av skadeståndsfrågan, görs ett avdrag med 20 % av annars
utgående ersättning, dock med lägst 50 % av prisbasbeloppet* och högst 10 prisbasbelopp.

R.

NÄR SKADA INTRÄFFAT

02.

Ansvarsförsäkring och Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada

02.1

Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.

02.2

Skadeståndskrav
Skadeståndskrav ska vidarebefordras till bolaget snarast efter det att försäkrad erhållit det. Om
skadeståndskravet inte framförts till bolaget inom 6 månader efter det att försäkrad erhållit det,
är bolaget fritt från ersättningsskyldighet.
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02.3

Uppgörelse i godo
Om bolaget så begär är den försäkrade skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den
skadelidande. Den försäkrade har dock inte rätt att utan bolagets tillåtelse medge
skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Den försäkrade är
även skyldig att förhindra att den försäkrade ådöms skadeståndsskyldighet genom tredskodom.
Iakttar den försäkrade inte av bolaget lämnade föreskrifter är bolaget fritt från ansvarighet om
inte kravet uppenbart var lagligen grundat.
Har bolaget förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver skadestånd är bolaget
fritt från skyldighet att ersätta därefter uppkommen kostnad och att företa ytterligare
utredning.

02.4

Räddningsplikt
Den försäkrade ska efter förmåga
· avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående
· begränsa skada som redan inträffat
· snarast möjligt omhänderta och skydda skadad egendom.

02.5

Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyller sin räddningsplikt och
om det kan antas att detta varit till men för bolaget är bolaget berättigat till skäligt avdrag på
ersättningsbelopp som annars bort utgå eller till fullständig befrielse från
ersättningsskyldighet.

02.6

Bedrägliga uppgifter
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans
bedömning kan ersättningen bortfalla eller begränsas.

02.7

Polisutredning och rättegång
Har den försäkrade i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför polis- eller annan
myndighet, eller har han i sådan sak instämts till domstol, ska han omedelbart underrätta
bolaget härom. Bolaget äger rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud
samt lämna denne för rättegången erforderliga anvisningar och instruktioner.

02.8

Utredning
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och
undersökningar, som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades
ansvarighet, vilka kan genomföras inom den försäkrades verksamhet. I händelse av rättegång
ska den försäkrade tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan
föras med hjälp av hos honom anställd personal.
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