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Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner-Förklaringar  
AB-DF:10 
 
XX  Allmänna avtalsbestämmelser 
 
32. Försäkringsavtalet 
Vid förnyelse av försäkringen införs en ny regel som gäller om försäkrad går i konkurs under 
försäkringstiden. I sådant fall förnyas inte avtalet utan detta upphör, utan uppsägning, att gälla vid 
försäkringstidens slut (32.2 Förnyelse av försäkringsavtalet, andra stycket)  
 
33. Premiebetalning 
Ny punkt som reglerar premiebetalning över autogiro införs (33.4 Autogiro) 
 
Ny punkt som förtydligar att premie för ett belopp motsvarande skadersättningen anses vara 
förbrukad i om skada inträffat (33.5.1 Vid skada) införs 
 
34. Uppsägning eller ändring av försäkringsavtalet i förtid 
Påminnelseavgiften vid betalningspåminnelser har sänkts från 75 kronor till 50 kronor per påminnelse 
(34.1.1.1 Påminnelseavgift) 
. 
38. Säkerhetsföreskrifter – Ändring, utökning, omnumrering 
Texterna är delvis omformulerade och/eller uppdelade under egna punkter för ökad tydlighet. Regler 
för ansvarsförsäkring och företagsmotor har tillkommit 
 
De generella reglerna under 38.1 (Generella regler) har delats upp i 38.1.1 (Av Moderna meddelade 
föreskrifter) respektive 38.1.2 (Övriga föreskrifter). För de senare har påföljden ändrats från 
huvudregel till nedsättning med 20 %.  
 
Huvudregeln (38.20.1) har omformulerats i överensstämmelse med FAL. Särskild påföljd (38.10.11) 
gällande rutiner och förvaring av säkerhetskopia är struken  
 
Punkt 38.20.2 har omformulerats och avser egendomsförsäkring med mera. Efterföljande punkter har 
nummerändrats.  
 
38.20.2.1 (Avvikelse från huvudregeln – Nedsättning görs med 30 %) är omformulerad för att 
överensstämma med FAL. 
 
38.20.2.2 (Avvikelse från huvudregeln – Nedsättning görs med 20 %) har fått omvänd skrivning jämfört 
med föregående edition. Det som inte anges i denna punkt följer huvudregeln. 
 
Ny punkt 38.20.3 (Påföljd avseende företags- och fastighetsförsäkring -  Ansvarsförsäkring) reglerar 
påföljderna  avseende ansvarsförsäkring. Vid försummelse att följa en säkerhetsföreskrift gäller 
huvudregeln. Avvikelse från huvudregeln finns i 8.20.3.1 (Avvikelse från huvudregeln – Nedsättning 
görs med 50 %) och 38.20.3.2 (Avvikelse från huvudregeln – Nedsättning med 30 %). 
 
I ny punkt 38.20.4 (Påföljd avseende företagsmotorförsäkring) återfinns påföljdsregler avseende 
företagsmotorförsäkring. Grundregeln är att nedsättning sker med 20 % av skadebeloppet utöver 
eventuell självrisk. Nedsättningen kan bli större i allvarliga fall, till och med så stor att ingen ersättning 
lämnas. 

 
För nedsättning av trafikskadeersättning gäller reglerna i trafikskadelagen (1975:1410), förkortad TSL.  
 
39. Allmänna undantag 
Undantaget 39.3 (Grov vårdslöshet, uppsåt och förutsebar skada) har formulerats om och förtydligats 
bland annat vad gäller identifikation med den försäkrade. Undantaget gäller även mellan försäkrade. 
Även 39.4 (Skada som annan svarar för) är omarbetat och kompletterat. 
 
41. Åtgärder vid skada 
Punkt 41.1 (Räddningsplikt) är utvidgad och förtydligad och särskild punkt 41.1.1 avseende 
ansvarsförsäkring har strukits då detta följer av reglerna i övrigt. 
 
Punkt 41.2 (Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt) är omformulerad och utökad för att 
överensstämma med FAL. 
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42. Skaderegleringsbestämmelser och preskription  
Några punkter har strukits och några har flyttats till 43 Skadeersättningsregler. 
 
Regler kring Polisanmälan och Rättsskyddsskada ingår under punkt 42.1 (Anmälan om skada). 
 
Punkt 42.3 (Anspråk på ersättning/försäkringsskydd – Preklusion) har formulerats om i enlighet med 
FAL. Punkterna 42.3.1 – 42.3.3 har nummerändrats och delvis omformulerats. 
 
43. Skadeersättningsregler  
Under punkten samlas regler som tidigare delvis legat under 42 (Skaderegleringsbestämmelser och 
preskription) och 42.5 (Skadeersättningsregler). Sammanslagningen har medfört ändring och 
omnumrering av flertalet underliggande punkter.  
 
Punkt 43.1 (Gemensamma skadersättningsregler) är ny och samlar de regler som är gemensamma för 
alla försäkringsformer och försäkringsmoment. 
 
Under 43.1.1 (Skyldighet att lämna upplysningar) har särskilda anvisningar som rör transporterat gods 
kommit till.  En underpunkt 43.1.1.1 (Kostnad för framtagande av upplysningar) har lagts till för att 
förtydliga att kostnad för framtagande av upplysningar inte ersätts. 
 
Punkt 43.1.2  (Oriktiga uppgifter i samband med försäkringsfall) är utökad och omformulerad enligt 
FAL och punkten 43.1.3 Mervärdesskatt har flyttats hit då regeln är tillämplig vid flera 
försäkringsmoment. 
 
Grundregeln avseende tidpunkten för betalning av ersättning enligt 43.1.4 (Tidpunkt för betalning av 
ersättning) gäller inte heller vid betalning av ersättning för avbrotts-/hyresförlustförsäkring m fl 
skador. Sådan ersättning betalas efter ansvarstidens slut och därefter senast 1 månad efter att den 
försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt 41 tom 43. Regeln gäller inte heller för ersättning 
när 9 kap 9 § FAL är tillämplig 
 
43.2  (Egendoms-, avbrotts- hyresförlust-, merkostnads- och extrakostnadsförsäkring) är ny och  
samlar regler specifika för egendoms- och avbrottsmomenten och underliggande punkter 43.2.1-43.2.3 
har numrerats om  
 
Punkt 43.3 (Ansvarsförsäkring) samlar regler rörande ansvarsförsäkring. Punkterna 43.3.1 – 43.3.5 är 
omnumrerade 
 
Punkterna 45 (Regressrätt), 47 (Kvittningsförbehåll), 50 (Valuta), 51 (Bolag som är föremål för 
sanktioner) och 52 (Tvist) är nya. 
 
Punkterna 44 (Dubbelförsäkring), 46 (Återkrav), 48 (Force Majeure), 49 (Personuppgiftslagen) och 54 
Försäkringsavtalslagen är omnumrerade. Punkt 49 har omformulerats i enlighet med nya PUL.  
 

Definitioner-Förklaringar 
 
Följande definitioner är nya 
• arbeten (ersätter definition av entreprenad) 
• bristfällig säkring 
• bristfällig täckning 
• CMR  
• efterfordon 
• fartyg 
• flytande försäkring (motorfordon) 
• försäkrad, den/de försäkrade 
• försäkringstid/försäkringstiden 
• hemelektronik 
• ljud- och bildutrustning 
• lokal 
• marknadsvärde 
• nyvärdesersättning 
• personuppgiftsskada 
• ren förmögenhetsskada 
• rymdobjekt 
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• räddningskostnad/räddningskostnader 
• slutlig beställare 
• underförsäkring och påföljd 
• utleasad egendom 
• vårdnadstagare 
• vårdnadstagares egendom 
• väsentligt fel 
Följande definitioner har strukits 
• entreprenad (är ersatt av definition av arbeten) 
• garantitid 
• glas 
• licens 
• pcb 
• skada genom levererad produkt 
Följande definitioner har uppdaterats eller ändrats 
• arbetsområde 
• befintlig egendom 
• boendes egendom 
• brandförsäkring 
• byggherre 
• byggnad 
• dator 
• egen bekostad fast inredning 
• ekonomisk invaliditet 
• explosion 
• fastighetsinventarier 
• fastighetsmaskin 
• flytande försäkring (i företagsförsäkring) 
• fullvärdesförsäkring 
• första risk/förstariskförsäkring 
• försäkringslokal 
• försäkringsställe 
• förtroendevald 
• förvaringsplats 
• godkänt värdeskåp 
• helvärdesförsäkring 
• hjälpmedel 
• hårdvarulås 
• inbrott/utbrott 
• installation 
• konstverk 
• levererad produkt 
• läkemedel 
• lös egendom 
• medicinsk invaliditet 
• montageverksamhet 
• objekttyp/objekttyper 
• omhändertagen egendom 
• patientskada 
• prisbasbelopp 
• programvara 
• provdrift 
• revision 
• ritningar, arkivalier, datainformation och programlicenser 
• rådgivande verksamhet 
• rån 
• serieskada i ansvarsförsäkring 
• stöldbegärlig egendom 
• stöldbegärliga maskinerier 
• täckningsbidrag 
• tätskikt 
• ytbeklädnad 
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Allmänt villkor – Ansvarsförsäkring för Företag och 
Fastighet A 2001:6  
 
1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
Punkt1.1 (Försäkrad och försäkrad verksamhet) har utökats och under försäkringstiden tillkommande 
dotterbolag som har sitt säte i Sverige är nu medförsäkrade i 60 dagar från och med dagen för 
förvärvandet eller bildandet. 
 
Samtidigt har villkoret begränsats för medförsäkrade dotterbolag som avyttras under försäkringstiden 
och försäkringsskyddet upphör vid tidpunkten för avyttringen. Bolag som på annat sätt upphör att 
vara dotterbolag under försäkringstiden upphör samtidigt att vara försäkrad. (1.1 andra stycket) 
 
Punkt 1:2 (Fastighetsägaransvar) har förtydligats och fastighet som omfattas av fastighetsägaransvar 
skall vara angiven i försäkringsbrevet. 
 
3. Var försäkringen gäller 
För miljöskada hänvisas till punkt 8.2 (Miljöskada) 
 
6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning (Ändring/Tillägg) 
Punkten är omformulerad och underpunkterna omnumrerade. Skrivningen förtydligar att de 
begränsade ersättningsbelopp som förekommer för vissa försäkringsskydd, till exempel 6.1 
(Miljöskada) och 6.3 (Omhändertagen egendom) eller i tilläggsavtal tecknade försäkringsomfattningar 
som 6.6 (Försäkring för befintlig egendom) ingår i  
 
Ersättningsbegränsningen 1 000 000 kronor per skada vid skada enligt 6.2 (Skada enligt 
personuppgiftslagen) gäller även totalt per försäkringsår. 
 
Högsta ersättning vid skada vid lyft eller transport (6.3.1) är ändrat från 5 prisbasbelopp till 250 000 kr 
vid varje skada. 
 
Enligt ny punkt 6.3.2 (Låsbyte i samband med nyckelförlust) begränsas högsta ersättning för ändring 
eller byte av lås i lokal eller byggnad till 100 000 kronor vid varje skada.  
 
Försäkringsskyddet för sådan skada gäller under förutsättning att förlust- eller stöldtillfället kan 
preciseras och att polisanmälan skett. Försäkringsskydd lämnas inte om nyckel, nyckelkort, kod eller 
liknande  
• varit märka med namn och/eller adress i klartext eller på annat sätt varit möjliga att identifiera 
• lämnats kvar i dörr eller i olåst lokal 
• stulits ur fordon. 
 
Vid skada till följd av avfallshantering är ersättningen begränsad till 5 000 000 kronor per skada och 
totalt per försäkringsår (6.5 Avfallshantering)   
 
Punkt 6.6 (Försäkring för befintlig egendom), 6.7 (Kund- och/eller besöksolycksfallsförsäkring) och 6.8 
(Försäkring för behandlingsskada) har kommit till i förtydligande syfte. 
  
7. Vad försäkringen gäller för  
Texten är omformulerad och vissa punkter har strukits eller slagits samman med ny numrering som 
följd. 
 
I det skadestånd som Moderna åtalar sig att betala enligt 7.2 (Åtagande) ingår även ränta som 
försäkrad är skyldig att utge. 
 
Av fjärde och femte stycket framgår att om Moderna bedömer att särskild specialistkompetens måste 
anlitas för utredning, förhandling med mera utgör kostnaden för detta en del av åtagandet och ingår 
som en del av de försäkrings- och ersättningsbelopp som anges i punkt 6 (Försäkringsbelopp-Högsta 
ersättning) och att i kostnaderna för räddningsåtgärder ingår inte ersättning för att avvärja befarad 
skada enligt 8.7 (Återtagande och räddningskostnad för levererad produkt) 
 
8. Undantag  
Undantaget för omhändertagen egendom är struket, dock finns begränsningar i ersättningsbelopp 
enligt 6.3 (Omhändertagen egendom). Ett par specifika undantag har fått egna punkter. Därutöver har 
några undantag tillkommit. 
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För tydligare och mer logisk ordning har omflyttning och omnumrering skett.  
Följande undantag är nya:  
 
8.3 Uppförd eller nedmonterad egendom ingående i byggnadsverk och broar  
Undantaget återfanns tidigare som en del av undantag för omhändertagen egendom. Undantaget är 
omformulerat och gäller endast vid skada på egendom som den försäkrade eller annan för dennes 
räkning uppför eller nedmonterar om egendomen ingår i byggnadsverk eller broar.  
 
8.7 Återtagande och räddningskostnad för levererad produkt  
 
8.8 Ingrepps- och utbyteskostnader 
 Andra och tredje stycket är en utökning som tillåter att viss ersättning ändå kan lämnas i samband 
med skada om det finns ett gemensamt intresse för Moderna och den försäkrade att göra ingrepp i 
oskadad egendom. 
 
8.13 Nederbördsskada  
 
8.17 Offshoreanläggning  

 
8.19 Blodbanker  
 
8.20 Utebliven effekt  

 
Följande undantag har ändrats 

 
8.4 (Förvarad, lyft eller transporterad egendom) 
Undantaget har omformulerats och gäller nu endast skada på egendom som den försäkrade eller 
annan för dennes räkning enligt särskilt åtagande åtar sig att förvara, lyfta eller transportera.
  
8.5 (Hyrd, leasad, lånad eller nyttjad egendom)   
Andra stycket omformulerat och åtagandet gäller endast vissa skadetyper 
 
8.10 Utfästelse och garanti  
Andra meningen är ny och undantaget tillämpas inte vid ansvar enligt allmänna leveransbestämmelser 
utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde i den mån sådan 
leveransbestämmelse är avtalad. 
 
8.11 Rådgivande verksamhet  
Rådgivande verksamhet definieras i Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF. Definitionen utökad i 
förtydligande syfte. 
 
8.12 Miljöskada   
Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av miljöskada. Undantaget är 
omformulerat och försäkringen gäller inte i något fall vid miljöskada som inträffar utanför Norden. 
 
Försäkringen gäller inte i något fall för sakskada till följd av sprängning eller markarbeten. 
 
De begränsningar av undantaget som tidigare gällt har utökats. Undantaget tillämpas därmed inte 
heller vid skada som beror på skada som orsakats av produkt som den försäkrade levererade.  

 
8.14 Trafikansvar  
Undantaget för skada som inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat 
område har begränsats och tillämpas endast för motordrivet fordon inom inhägnat tävlingsområde. 
 
Undantag har införts för skada som inträffar till följd av trafik med motordrivet fordon när det 
används för träning, övningskörning, uppvisning, nöjeskörning eller liknande, till exempel gokart och 
radiobil. 
 
8.16 Flyg- och flygplatsansvar  
Undantaget gäller även för skada orsakad av rymdobjekt eller delar av eller tillbehör till sådana och 
inte heller för det ansvar som kan åläggas den försäkrade i egenskap av ansvarig för rymdverksamhet.  
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 8.18 (Hälsorisker, läkemedel med mera) 
Undantaget har utökats med följande produkter m m  
• naturläkemedel 
• vaccin 
• HIV eller därav föranledda sjukdomar, till exempel AIDS  
• uv-strålning  
• mögelmedel  
• gödningsmedel  
• kemiska bekämpningsmedel  
• kemiska abortframkallande preparat   
• övriga kemiska produkter som den försäkrade tillverkar, såvida inte tillverkningen av sådana 

produkter motsvarar högst 10 % av den försäkrades årsomsättning. 
• Transmissibel spongiform encefalopati (TSE) såsom bovin spongiform encefalopati (BSE) . 
 
8.21  Arbetsskada 
Försäkringen gäller inte i något fall för arbetssjukdom. 
 
8.24 Böter, vite eller straffskadestånd  
Försäkringen gäller inte heller för ersättningsanspråk som har sin grund i böter, viten eller 
straffskadestånd. 
 
Övriga undantag har endast bytt ordningsnummer. 
 
23. Självrisk  
Särskild självrisk 23.2.1 (Brandfarlig vätska) har strukits.  
 
Den särskilda självrisken vid miljöskada har sänkts från 1 prisbasbelopp till 0,5 prisbasbelopp (23.3.4 
Miljöskada). 
 
38. Säkerhetsföreskrifter  
Utöver de säkerhetsföreskrifter som framgår av kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF 38, 
har särskilda säkerhetsföreskrifter införts i ansvarsvillkoret. För tydlighets skull har även påföljderna 
vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift lagts in i villkoret 38.20 (Påföljd vid åsidosättande av 
säkerhetsföreskrifter). 
 
I punkt 38.14.1 (Takarbeten) finns säkerhetsföreskrifter  för takarbeten som inte är Heta Arbeten. Med 
takarbeten avses här arbete och snöröjning på tak. Föreskrifterna ställer bland annat krav på viss 
kompetens  bland annat vad gäller snöskottning på tak Vid sådant arbete skall de som utför arbetet 
vara utbildade med godkänt kunskapsprov från utbildning som minst motsvarar PLRs kurs ”Skotta 
säkert” (38.14.1.1 Kompetens). Föreskriften ställer också krav på arbetsmetod, hjälpmedel och verktyg 
(38.14.1.2 Arbetsmetod och verktyg). 
 
I punkt 38.14.2 (VVS-installation och arbete i våtutrymme) ställs krav på att VVS-installation eller arbete 
i våtutrymme skall utföras enligt materialleverantörens typgodkända anvisningar, Boverkets regler och 
anvisningar och/eller gällande branschregler. De branschregler som avses är till exempel regler från 
Byggkeramikrådet, AB Svensk våtrumskontroll, Målarmästarna och Säker vatteninstallation. 
 
Punkt 38.14.3 (Miljöskada) säger att den försäkrade skall följa föreskrift som meddelats i lag, 
förordning eller av myndighet i syfte att förhindra eller begränsa miljöskada. Har föreskrift inte följts 
tillämpas huvudregeln enligt 38.20.1. 
 
Påföljden vid åsidosättande av gällande säkerhetsföreskrifter framgår av 38.20 (Påföljd av 
åsidosättande av säkerhetsföreskrifter) Vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter gäller huvudregeln 
38.20.1 (Huvudregel).  
 
Undantag från huvudregeln gäller vid takarbeten. Har föreskriften inte följts görs avdrag med 50 % av 
den sammanlagda ersättning som annars skulle ha betalats från försäkringen, dock med lägst 1 och 
högst 10 prisbasbelopp (38.20.3.1 Avvikelse från huvudregeln – Nedsättning görs med 50 %). 
 
Undantag från huvudregeln görs också vid VVS-arbeten. Har gällande föreskrift inte följts, görs avdrag 
med 30 % av den sammanlagda ersättning som annars skulle ha betalats, dock med lägst 1 och högst 
10 prisbasbelopp (38.20.3.2 Avvikelse från huvudregeln – Nedsättning görs med 30 %) 
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Allmänt villkor – Sjukavbrottsförsäkring AV 50:2 
 
Villkoret har uppdaterats och delvis formulerats om för att bli tydligare. Vissa omfattningsändringar 
har skett. Bland annat har karens vid dödsfall återinförts samtidigt som ansvarstiden har förlängts. 
Definitionen av fasta kostnader har utökats så att fler kostnader omfattas. Säkerhetsföreskrifterna 
har strukits samtidigt som undantag har införts. 
 
1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet  
Andra stycket struket på grund av felaktig skrivning. Försäkringen avser rörelsen och inte ägare eller 
anställda.  
 
2. När försäkringen gäller  
För att undvika missförstånd om vem försäkringen gäller för har begreppet ”försäkrad person” 
genomgående ändrats till ”namngiven person” – se även kommentar under 1 ovan.  
 
För att tydliggöra skillnaden i ansvarstid vid arbetsoförmåga respektive dödsfall anges detta under 
separata rubriker. Vid dödsfall 21.1.2 (Dödsfall) har ansvarstiden förlängts till 6 månader, varav de 
första 30 dygnen utgör karens. 
 
4. Försäkrat intresse 
Åtagandet för fasta kostnader (4.1 Försäkring – Fasta kostnader) har utökats och som fasta kostnader 
avses även 
• eget uttag i enskild firma och handelsbolag, dock högst med ett belopp som svarar mot 
   marknadsmässig lön och lönebikostnader och endast i den mån rörelsen i normalfallet skulle kunna 
   bära denna kostnad. Hit räknas inte eget uttag till den arbetsoförmögne 
• fasta el, tele- och datakommunikationskostnader (abonnemangsavgifter) 
• skatt och försäkring för fordon i rörelsen. 
 
8. Undantag  
Följande undantag har införts i försäkringen 
 
8.1 Annan försäkring 
Försäkringen gäller inte för skada som kan ersättas genom annan försäkring, till exempel 
trafikförsäkring. 
 
8.2 Arbetsoförmåga inom två år från teckningsdagen 
Försäkringen gäller inte vid arbetsoförmåga som uppstår inom 2 år från försäkringens begynnelsedag 
och som beror på psykiska sjukdomar eller besvär, trötthetssyndrom, utbrändhet eller stressreaktion, 
elöverkänslighet, kroniska smärttillstånd, fibromyalgi eller andra myalgier, eller tinnitus. 
 
8.3 Graviditet 
Försäkringen gäller inte vid arbetsoförmåga som uppstår inom 1 år från det att försäkringen tecknats, 
då arbetsoförmågan har samband med graviditet. 

 
Försäkringen gäller inte heller för arbetsoförmåga, oavsett orsak, under de sista 30 dagarna innan 
datum för beräknad nedkomst. 
 
8.4 Brottslig handling 
Försäkringen gäller inte om arbetsoförmåga eller dödsfall beror på utförande eller medverkan till 
uppsåtlig brottslig handling som enligt svensk lag kan leda till fängelse. 
 
8.5 Missbruk 
Försäkringen gäller inte om arbetsoförmåga eller dödsfall beror på missbruk av alkohol, andra 
berusningsmedel, läkemedel eller narkotiska preparat. 
 
8.6 Självmord. 
Försäkringen gäller inte om namngiven person begår självmord inom 3 år från det att försäkringen 
trädde i kraft. Försäkringen gäller dock om den namngivne personen var i sådant sinnestillstånd som 
förutsätts för straffrihet enligt kap 30 § 6 i brottsbalken (1962:700). 
 
42. Anspråk på ersättning – Preklusion 
Villkoret är förtydligat vad gäller tidpunkten för framställan av ersättningsanspråk. Det framgår också 
att kostnad för att ta fram information för att styrka ersättningsanspråk inte ersätts av försäkringen. 
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21. Skadevärderingsregler 
Texten under 21.1 Försäkring – Fasta kostnader har omformulerats för att tydligare beskriva att skadan 
värderas till den andel av rörelsens fasta kostnader som motsvarar den omsättningsminskning som 
uppkommer till följd av namngiven persons arbetsoförmåga eller dödsfall. Hänsyn tas till 
sjukskrivningsgradens andel av försäkringsbeloppet för den arbetsoförmögne. Högsta ersättning är 
per månad är 1/12 av försäkringsbeloppet. 
 
För ökad tydlighet har särskild punkt avseende skadebegränsande åtgärder införts (21.1.1 
Skadebegränsande åtgärder)  
 
Punkten 21.2 (Försäkring – Merkostnader) har förrtydligats vad avser enskild firma, handelsbolag och 
kommanditbolag samt hur skadan värderas. 
 
Andra meningen i 21.3 (Ersättningsbegränsande faktorer) har strukits och ersatts av tydligare 
formulering  i 21.1 (Försäkring – Fasta kostnader) och 21.2 (Försäkring – Merkostnader) . 
 
22. Skadeersättningsregler  
Första stycket förtydligat att ersättning endast lämnas för skada som uppkommer under ansvarstiden. 
Andra stycket är struket och tredje stycket är flyttat till 2 (När försäkringen gäller) 
 
Punkten 31 (Säkerhetsföreskrifter) är struken 
 
Skrivningen  i 42.3 (Anspråk på ersättning – Preklusion) har förtydligats avseende när 
ersättningsanspråk skall framställas. Tredje stycket är utökat vad gäller den information som krävs. 
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Särskilt villkor – Bilverkstadsansvar A 160:10 
Villkoret är omarbetat med en anpassning till det allmänna villkoret för ansvarsförsäkring. Ingressen är 
ny och numreringen följer motsvarande punkter i det allmänna villkoret. 
 
Då åtagandet av omhändertagen egendom är struket har tidigare punkt 7 (Vad försäkringen gäller för) 
och 8.20 (Undantag) strukits 
 
8. Undantag 
Villkoret ändrar omfattning av följande undantag i allmänt villkor för ansvarsförsäkring 
84 (Förvarad, lyft eller transporterad egendom, 8.6 (Skada på levererad produkt eller egendom ) och 
8.7 (Ingrepps- och utbyteskostnader) 
 
23.Självrisk 
Vid skador som omfattas av villkoret är självrisken vid varje skada alltid lägst 20 % av prisbasbeloppet. 
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Särskilt villkor – Åtkomstförsäkring för materialleverantör  
A 394:9 
Villkoret har bytt namn till Åtkomstförsäkring för materialleverantör för att undvika sammanblandning 
med åtkomst- och återställandekostnad i entreprenadförsäkring. 
 
Villkoret har en ny ingress för att tydligare visa att det utgör ett tillägg till ansvarsförsäkring och 
allmänt villkor för ansvarsförsäkring.  För att nå samstämmelse med det allmänna villkoret har 
omnumrering därför skett av vissa punkter.  
 
 I övrigt har inga ändringar gjorts. 

 



 

 
  12 

Särskilt villkor – Entreprenöransvar A 359:9  
Utökad omfattning vid entreprenadverksamhet 
Villkoret, som ändrat namn från ”Byggnadsentreprenörer m fl” är uppdaterat och gäller som 
komplement till allmänt villkor för ansvarsförsäkring. Villkorspunkternas numrering är delvis ändrad 
och följer motsvarande punkter i det allmänna villkoret. 
 
Punkterna 1 (Vem försäkringen gäller för) och 2 (När försäkringen gäller) är omformulerade 
 
6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning 
Ersättningsbeloppen enligt 6 (Försäkringsbelopp – Högsta ersättning) utgör en del av och utökar inte 
det totala försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen. 
 
Vid skadeståndsskyldighet enligt 6.1.1 Miljöskada är försäkringsbeloppet vid 
• sak- och personskada 10 000 000 kronor 
• ren förmögenhetsskada 2 000 000 kronor 
vid varje skada och totalt per försäkringsår. 
 
Beloppsbegränsningen i allmänt villkor för ansvarsförsäkring 6.3.3 (Övrig omhändertagen egendom) 
upphävs. 
 
7. Vad försäkringsskyddet enligt detta särskilda villkor gäller för 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada enligt 3 kap 6 § och 3 kap 7c § 
arbetsmiljölagen, se punkt 7.3 (Ansvar enligt miljölagen). Försäkringen omfattar även 
skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada enligt 31-35 §§ konsumenttjänstlagen och punkt 20 
i Allmänna bestämmelser för småhusentreprenörer (ABS), se punkt 7.4 (Konsumenttjänstlagen och 
Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, ABS) 
 
Försäkringen omfattar även sakskada till följd av sprängning eller markarbeten enligt punkt 7.5 
(Miljöskada)  
 
8. Undantag 
Undantagen 8.27 (Byggherreansvar och annan försäkring), 8.28 (Räddningskostnad) och 8.29 (Radon) 
är omformulerade 
 
38. Säkerhetsföreskrifter, besiktning och dokumentation 
Säkerhetsföreskrifterna är omformulerade enligt 38.14.4 (Säkerhetsföreskrifter). Vid försummelse att 
följa angiven säkerhetsföreskrift gäller huvudregeln. 38.20.1 (Påföljd vid åsidosättande av 
säkerhetsföreskrift) 
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Särskilt villkor – Behandlingsskadeförsäkring A 730:3 
Villkoret är omarbetat och har en ny ingress för att tydligare visa att det utgör ett tillägg till 
ansvarsförsäkring och allmänt villkor för ansvarsförsäkring.  För att nå samstämmelse med det 
allmänna villkoret har omnumrering därför skett av vissa punkter.  
 
Punkterna 1 (Vem försäkringen gäller för), 6 (Försäkringsbelopp – Högsta ersättning), 7 (Vad 
försäkringen gäller för) och 8 (Undantag) är omformulerade 
 
Ny punkt 43 (Skadeersättningsregler) införd för samstämning med AB-DF (Nytt) 
 
Tidigare punkt 9 (Återkrav) och 10 (Preskription) strukna. Framgår av Allmänna avtalsbestämmelser 
AB-DF. 
  
 
 
 

 


