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Åtkomst- och 
återställandekostnader A 394:8 

 

  Särskilt villkor - Gäller från 2003-11-01 
 
Med tillämpning av - i försäkringsbrevet - angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg. 
 
 
Kostnader genom fel jämställs med skada i Ansvarsförsäkringen. 

 
1.  Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för den försäkrade vid 
leverans av vara avsedd att ingå i fast egendom. 

 
2.  När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller vid fel i vara som skriftligen reklameras under den tid försäkringen är i kraft. 
Försäkringen gäller endast för vara levererad under försäkringstiden. 

 
Anmärkning 
Med fel i vara avses att varan ifråga om art, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med 
vad som följer av leveransavtal eller köprättsliga bestämmelser. 

 
3.  Var försäkringen gäller 
 
Försäkringen gäller inom Norden. 

 
11.  Försäkringens omfattning 
Vid fel i vara, levererad under försäkringstiden, avsedd att ingå i fast egen dom, gäller försäkringen för 
följande oundvikliga och skäliga kostnader 
• för lokalisering av felet 
• för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara 
• som uppkommit genom reparationen eller utbytet. 
Detta gäller under förutsättning att ansvar för den försäkrade föreligger enligt allmänna 
leveransbestämmelser utfärdade av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde. 

 
11.  Försäkringens omfattning, forts 
Framställs mot den försäkrade krav på ersättning, som kan omfattas av försäkringen och som 
överstiger avtalad självrisk, åtar sig Moderna gentemot den försäkrade att 
• utreda om ersättningsskyldighet föreligger 
• förhandla med den som kräver ersättning 
• föra försäkrads talan vid rättegång och därvid betala de rättegångskostnader som försäkrad 

åsamkas eller åläggs att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan 
• betala den ersättning den försäkrade är skyldig att utge. Se dock 12.12. 

 
12.  Vad försäkringen inte gäller för 
 

12.11  Levererad vara  
Försäkringen ersätter inte värdet av levererad vara, kostnad för utbytesvara och inte heller 
kostnad för reparation av vara som den försäkrade levererat. 

 
12.12  Indirekt förlust  
Försäkringen gäller inte för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk 
följdförlust. 
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12.13  Utseendefel  
Försäkringen gäller inte vid fel som enbart består i att vara eller del därav, ifråga om 
utformning, material, färg m.m. inte ur utseendesynpunkt stämmer överens med vad som 
följer av leveransavtalet. 

 
12.14  Fel i mängd eller förpackning  
Försäkringen gäller inte vid fel som består i att varan ifråga om mängd ellerförpackning inte 
stämmer överens med vad som följer av leveransavtalet eller köprättsliga bestämmelser. 

 
12.15  Radon eller formaldehyd  
Försäkringen gäller inte vid fel som har samband med radon eller formaldehyd. 

 
22.  Försäkringsbelopp. Högsta ersättning 

Modernas ersättningsskyldighet enligt detta särskilda villkor är, om inte annat avtalats, 
begränsad till 50 basbelopp. 
 
Detta begränsade försäkringsbelopp ingår i det totala försäkringsbeloppet för 
Ansvarsförsäkringen som anges i försäkringsbrevet. 
 
För samtliga fel som reklameras under ett och samma försäkringsår begränsas åtagandet till ett 
försäkringsbelopp. 
 
Reklameras flera fel av samma slag under ett eller flera försäkringsår, skall samtliga dessa fel 
anses som ett fel och vid beräknande av högsta ersättningsbelopp hänföras till det 
försäkringsår då första felet reklamerades. 
 
I de fall ersättning kan utgå genom byggfelsförsäkring eller annan liknande försäkring är 
Modernas ersättningsskyldighet för kostnader vid fel begränsad till 15 % av köpesumman för 
material, dock högst 50 basbelopp. 
 
Ersättningsskyldigheten är alltid begränsad till det i försäkringsbrevet angivna 
försäkringsbeloppet. 

 
23.  Självrisk 
Självrisken är ett basbelopp om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
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