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Ansvar Ren 
Förmögenhetsskada



Med tillämpning av – i försäkringsbrevet – angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

1        Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för
försäkringstagaren och dennes arbetstagare (den försäkrade) för skada orsakad
i tjänsten.

2        När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som orsakats av handling under den tid försäk-ringen
är i kraft. Med handling förstås även underlåtenhet att handla varvid
den tidpunkt då skada senast av den försäkrade kunnat förebyggas anses som
tidpunkt för underlåtenhet.

3        Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

11      Vad försäkringen gäller för
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada
orsakad av fel eller försummelse som den försäkrade, hans arbetstagare eller
underordnade begått.

Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen åtar sig Moderna Försäkringar
gentemot den försäkrade att

• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger

• förhandla med den som kräver skadestånd



• föra försäkrads talan vid rättegång och därvid betala de 
rättegångskostnader som den försäkrade åsamkats eller ålagts att betala och 
som denne inte kan utfå av motpart eller annan

• betala det skadestånd den försäkrade är skyldig att utge enligt gällande 
skade ståndsrätt.

11.1      Ren förmögenhetsskada         Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada. Med ren förmögenhetsskada 
förstås ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider 
person- eller sakskada. 

12      Vad försäkringen inte gäller för

12.1      Undantagen personkrets        Försäkringen gäller inte för skada som tillfogats den försäkrade eller ägare, 
delägare och arbetstagare i den försäkrade verksamheten.

12.2      Tekniskt arbete                      Försäkringen gäller inte för skada genom fel eller försummelse vid konstruk-
tions arbete eller annat tekniskt arbete.

12.3      Levererad egendom                Försäkringen gäller inte för skada tillföljd av fel, brist eller skadebringande 
egenskap i fast eller lös egendom som tillhandahållits eller leverats av den 
försäkrade.

12.4      Miljöskada                             Försäkringen gäller inte för miljöskada som den försäkrade kan göras ansvarig 
för enligt svensk eller utländsk lagstiftning.

12.5     Förmögenhetsbrott                Försäkringen gäller inte för skada tillföljd av förmögenhetsbrott.

12.6     Styrelseansvar                        Försäkringen gäller inte för skada som sammanhänger med det personliga 
ansvaret för styrelseledamot eller vederbörligen utsedd befattningshavare.

12.7     Immaterialrätt                       Försäkringen gäller inte för skada tillföljd av intrång i immaterialrätt.

12.8     Dröjsmål                                Försäkringen gäller inte för skada tillföljd av att uppdrag eller leverans eller del 
därav inte utförts eller redovisats inom avtalad leveranstid.

12.9     Datatjänster                           Försäkringen gäller inte för skada tillföljd av datatjänster.

12.10    Illojal konkurrens                   Försäkringen gäller inte för skada tillföljd av illojal konkurrens.

12.11    Skatterådgivning,                  Försäkringen gäller inte för skada tillföljd av skatterådgivning eller juridisk 
            juridisk rådgivning                 rådgivning.

12.12   Cross liability                         Försäkringen gäller inte för skada som försäkrat företag orsakar annat företag 
försäkrat i detta avtal.



12.13    Böter och kostnad för           Försäkringen gäller inte för böter, viten eller kostnad för rättegång i den mån
rättegång m m                       denna avser talan om straff.

12.14    Särskilt åtagande                   Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade eller någon för vilken han 
svarar, genom särskilt avtal åtagit sig att ersätta utöver gällande skadeståndsrätt.

22      Försäkringsbelopp. Högsta ersättning
Moderna Försäkringars ersättningsskyldighet vid skador som orsakats under ett 
försäkringsår är begränsad till sammanlagt det i försäkringsbrevet angivna 
försäkringsbeloppet.

Uppkommer flera skadeståndskrav till följd av samma handling skall samtliga krav 
betraktas som en skada.

23      Självrisk
Vid varje skada dras från skadebeloppet ett belopp som utgör den försäkrades
självrisk. Självrisken är vid varje skada 1 basbelopp, om inte annat anges i 
försäkringsbrevet.


