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   Åtkomstförsäkring för materialleverantör  fast egendom 
   A 394:11 
     Särskilt villkor  Gäller från 2016-12-01 
 
Detta särskilda villkor gäller som komplement till allmänt villkor för ansvarsförsäkring och ger en utökad omfattning för krav 
som framställs gentemot försäkrad i egenskap av materialleverantör i sådan verksamhet som är försäkrad enligt 
försäkringsbrevet.  
 
Med tillämpning av allmänt villkor för ansvarsförsäkring i övrigt, gäller härmed följande ändringar. 
 
Anmärkning 
Med fel i vara avses i detta villkor, fel enligt aktuell leveransbestämmelse som åtkomstförsäkringen gäller för enligt punkt 7 
eller enligt svensk köplag eller motsvarande utländsk lag.  
 

2.  När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller vid fel i vara som av försäkrads avtalspart reklameras till försäkrad under den tid försäkringen är i kraft, 
och som grundar sig på sådana omständigheter som första gången kommer till försäkrads kännedom efter den ursprungliga 
begynnelsedagen*.  
 
Försäkringen gäller inte för vara som levererats tidigare än tre år före försäkringens ursprungliga begynnelsedag*.  
 
*Med ursprunglig begynnelsedag avses försäkringstidens början för den första åtkomstförsäkringen, med villkor A394, som 
tecknats hos Moderna och som har gällt i obruten följd.  
 

3.  Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för åtkomst- och återställandeåtgärder som vidtas inom Norden. 
 

6.  Försäkringsbelopp  Högsta ersättning  
Modernas maximala sammanlagda ersättningsskyldighet är, för åtagandena enligt punkt 7, för samtliga fel som reklameras 
under en och samma försäkringstid, begränsad till 500 000 SEK eller det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet 
avseende åtagande enligt detta villkor. 

 
Modernas ersättningsskyldighet enligt detta villkor ligger inom, och utökar inte, försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen. 
 
Om kostnader, helt eller delvis, kan omfattas av flera i försäkringsavtalet angivna delmoment och/eller av särskilda villkor 
med egna försäkringsbelopp eller ersättningsbegränsningar, kan endast ett sådant delmoment eller särskilt villkor nyttjas för 
ett och samma försäkringsfall. I sådant fall har den försäkrade att välja vilket delmoment eller särskilt villkor denne vill 
åberopa för sitt anspråk på försäkringsskydd.  
  
Vid seriefel** är ersättningen begränsad till ett försäkringsbelopp oavsett om felen reklameras under ett eller flera år. 
Försäkringen gäller i det fallet intill det försäkringsbelopp som gällde vid den tidpunkt då den första reklamationen mottogs av 
den försäkrade. 
 
**Med seriefel avses i detta villkor alla reklamationer till följd av fel som beror på ett och samma utförande av försäkrads vara. 
 
I de fall försäkringsskydd kan lämnas genom byggnadsgarantiförsäkring, byggfelsförsäkring eller annan liknande försäkring är 
Modernas ersättningsskyldighet för kostnader vid fel begränsad till 15 % av köpesumman för material, dock högst 100 
prisbasbelopp. Om  försäkringsbeloppet är lägre än 100 prisbasbelopp är dock alltid försäkringsbeloppet högsta ersättning. 
 

7.  Vad försäkringen gäller för 
 

7.1  Omfattning 
Försäkringen gäller för oundvikliga och skäliga åtkomstkostnader*** och/eller återställandekostnader**** till följd av 
fel i vara, som den försäkrade är skyldig att svara för enligt  
 leveransbestämmelserna ABM 07, AA VVS 09 eller ALEM 09, under förutsättning att någon av dessa 

leveransbestämmelser är åberopad i aktuellt leveransavtal, eller enligt svensk köplag eller motsvarande utländsk lag 
om någon av nämnda leveransbestämmelser inte är avtalad 

 leveransbestämmelsen ABM 07 Fabriksbetong, om den är avtalad mellan den försäkrade och dennes köpare. I 
sådant fall gäller försäkringen för direkta kostnader avseende 
- borttagande och bortforsling av felaktig betong  eller om kostnaderna härför är lägre  för förstärkningsarbete 
- omgjutning 
- oundvikligt ingrepp i annan egendom än den defekta. 
Kostnad för ersättningsbetong och transport av ersättningsbetong ersätts inte. 

 
Försäkringen gäller dock endast för kostnader till följd av felaktig vara som, av köpare eller avtalspart i senare led, 
infogats i fast egendom.  
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Försäkringen gäller inte i något fall för åtagande utöver vad som följer av leverensbestämmelse eller köplag enligt 
första stycket i denna villkorspunkt. 
 
***Med åtkomstkostnad avses i detta försäkringsvillkor oundvikliga och skäliga kostnader för lokalisering av felet och 
för nödvändiga ingrepp i omgivande egendom vari försäkrads vara är inbyggd, i syfte att göra försäkrads vara åtkomlig 
för reparation eller utbyte. 
 
****Med återställandekostnad avses i detta försäkringsvillkor oundvikliga och skäliga kostnader för att återställa 
omgivande egendom, vari försäkrads vara varit inbyggd, till ursprungligt skick efter det att utbyte eller reparation av 
försäkrads vara har skett. 
 

7.2  Åtagande   
Modernas åtagande gäller i enlighet med motsvarande villkorspunkt i det ansvarsförsäkringsvillkor som utgör 
grundvillkor enligt försäkringsbrevet, med den ändringen att åtagandet i åtkomstförsäkringen avser reklamation av fel 
i vara istället för krav på skadestånd. 

 

8.  Undantag 
Med ändring av punkt 8 i ansvarsförsäkringens villkor gäller följande undantag för detta särskilda villkor för 
åtkomstförsäkring. 
 

8.1  Allmänna undantag 
Allmänna undantag enligt Allmänna avtalsbestämmelser gäller även för åtkomstförsäkringen. 

 

8.2  Förutsebar risk 
Försäkringen gäller inte för kostnader till följd av fel i försäkrads vara om försäkrads företags-, drifts- eller 
arbetsledning, vid tillhandahållande av varan, insåg eller borde ha insett att varan hade felet.  
 

8.3  Krav enligt lag, myndighetsföreskrift eller avtal 
Försäkringen gäller inte för kostnader till följd av fel i försäkrads vara om försäkrads företags-, drifts- eller 
arbetsledning insett eller borde ha insett att försäkrad åsidosatt krav enligt lag, myndighetsföreskrift eller avtal 
avseende försäkrads vara, och trots detta levererat varan/satt varan i omlopp. 
 

8.4 Sedvanlig provning/kontroll 
Försäkringen gäller inte för kostnader till följd av fel i försäkrads vara om försäkrads företags-, drifts- eller 
arbetsledning underlåtit att genomföra för branschen sedvanlig provning/kontroll avseende försäkrads vara.  

 

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

8.6 Indirekt förlust  
Försäkringen gäller inte för avbrottsförlust, produktionsbortfall, utebliven vinst, vite eller annan ekonomisk följdskada 
som uppstår hos den försäkrade eller annan. 
 

8.7 Fel i utseende, mängd eller förpackning  
Försäkringen gäller inte vid fel som  
 enbart består i att vara eller del därav, ifråga om utformning, material, färg med mera ur utseendesynpunkt inte 

stämmer överens med vad som följer av leveransavtalet 
 består i att vara, i fråga om mängd eller förpackning, inte stämmer överens med vad som följer av leveransavtalet 

eller köplagens bestämmelser. 
 

8.8 Försening    
Försäkringen gäller inte för kostnader till följd av försening. 

 

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

8.10 Återkrav 
Försäkringen gäller inte för i sig ersättningsgilla kostnader i det fall försäkrad har avtalat bort den rätt till återkrav som 
annars hade förelegat. 
 

8.11 Personskada och sakskada 
Försäkringen gäller inte för kostnader avseende personskada eller sakskada och inte heller avseende förmögenhets-
skada till följd av sådan skada. 
 

8.12 Kostnader för undersökning, transport, destruktion med mera 
Försäkringen gäller inte för kostnader för undersökningar, tester och liknande av försäkrads vara. Försäkringen gäller 
inte heller för kostnader föranledda av återtagande, återkallelse, information, annonsering och hantering avseende 
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försäkrads vara eller av egendom som den är införlivad i. Med hantering avses här även transporter, resor, 
övernattning, traktamenten, destruktion, emballage eller liknande.  
 

8.13 Försäkrads egendom och krav mellan försäkrade 
Försäkringen gäller inte för åtkomst- och återställandekostnader avseende ingrepp i försäkrads egendom och inte 
heller för reklamationer och krav som de försäkrade ställer mot varandra. 
 

23.  Självrisk 
 

23.1 Grundsjälvrisk 
Från de sammanlagda, ersättningsgilla kostnaderna enligt punkt 7 ska försäkrad vid varje försäkringsfall svara för ett 
belopp motsvarande den försäkrades självrisk, som avtalats för åtkomstförsäkringen, dock lägst ett prisbasbelopp. 
 
Vid seriefel* tillämpas endast en självrisk  den som gällde vid den tidpunkt då den första reklamationen mottogs av 
den försäkrade. 
 
**Med seriefel avses i detta villkor alla reklamationer till följd av fel som beror på ett och samma utförande av 
försäkrads vara. 

 

23.2 Särskild självrisk 
Om försäkrads vara förändrats genom ny eller ändrad design eller konstruktion eller om ingående material i 
försäkrads vara ändrats eller bytts ut och detta helt eller delvis orsakat felet, gäller en särskild självrisk om 20% av de 
sammanlagda kostnaderna enligt punkt 7, dock lägst 50 000 SEK, utöver den självrisk som avtalats för 
åtkomstförsäkringen. Denna särskilda självrisk gäller för fel som upptäckts inom två år från den tidpunkt då 
försäkrads vara, som innehåller felet, har levererats/satts i omlopp. 

 

39.  Försäkrads reklamationsskyldighet 
Den försäkrade ska, inom de tidsfrister som gäller i aktuellt leveransavtal alternativt köplag, anmäla/reklamera fel vidare till 
den som kan vara ansvarig för felet. Om den försäkrade inte följer dessa skyldigheter och detta kan antas vara till skada för 
Moderna, görs avdrag motsvarande Modernas skada från den ersättning som annars hade kunnat betalas från försäkringen. 
Detta kan innebära att ersättningen helt uteblir. 


