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Detta försäkringsvillk
kor utgör en del av försäk
kringsavtalett mellan förs
säkringstagarren och Mode
erna
Försäkrin
ngar, i fortsä
ättningen kallat Moderna..
Försäkrin
ngens omfatttning framgå
år av försäkrringsavtalet som
s
består av
a
• försäk
kringsbrev elle
er försäkring
gsbevis med specifikation
ner och särsk
kilda villkor
• detta villkor
v
• Allmän
nna avtalsbes
stämmelser AB-DF
A
• Försäk
kringsavtalsla
agen (2005:10
04, FAL)
• övrig svensk
s
rätt

Försäkrin
ngsbrevet elller försäkring
gsbeviset me
ed specifikatiioner och åsa
atta försäkrin
ngsvillkor gäller före
dispositiv
va lagregler. Innehåller de olika delarna av försäkringsavtalet motstridiga bestämmels
ser gäller
tolknings
sföreträde i den
d
ordning som anges ovan,
o
dock alltid så att sä
ärskilda regle
er har företrä
äde
framför generella.
Samtliga
a villkor är ind
delade efter ett gemensa
amt system, vilket medfö
ör att numre
eringen inte alltid
a
är
löpande..

Kursiv sttil anger när ord, uttryck eller begrepp
p finns förkla
arade i kapite
el Definitione
er-Förklaring
gar i
Allmänna
a avtalsbestä
ämmelser occh Definitione
er-Förklaring
gar AB-DF.
Vid beräk
kning av själv
vrisk uttrycktt i prisbasbel
elopp avrunda
as självrisken nedåt till nä
ärmaste 100--tal
kronor. Andra
A
belopp
p uttryckt i prisbasbelopp
p
p avrundas up
ppåt till närm
maste 100-tal kronor
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Ansvaarsförsäkring
1.

Vem försäkkringen gäller för och
h försäkrad
d verksam
mhet
1.1

Försäkkrad och försääkrad verksaamhet

Fö
örsäkringen avser
a
i försäk
kringsbrevet angiven verk
ksamhet och
h gäller för fö
örsäkringstag
garen och
öv
vriga försäkra
ade som ang
ges i försäkriingsbrevet oc
ch deras arbe
betstagare förr skada orsak
kad i
tjä
änsten.
Fö
ör dotterbola
ag som är förrsäkrade enliigt försäkring
gsbrevet och
h som avyttra
as under
fö
örsäkringstide
den, upphör fö
örsäkringssk
kyddet vid tid
dpunkten för avyttringen.. Bolag som på annat
sä
ätt upphör attt vara dotter
erbolag underr försäkringst
stiden, upphö
ör samtidigt a
att vara försä
säkrad.
Un
nder försäkriingstiden tillk
kommande dotterbolag
d
med
m
säte ino
om Sverige är medförsäkrade i 60
da
agar från och
h med den da
ag bolaget fö
örvärvades eller bildades..

1.2

Fastigh
hetsägaransvvar

Fö
örsäkringen gäller
g
för den
n försäkrade
e såsom ägare
e, brukare eller nyttjande
erättshavare av
fö
örsäkrad fastighet som an
nges i försäk
kringsbrevet. Se även 8.12
2.

2.

N försäkrringen gäller
När

Försäkrin
ngen gäller för skadestån
ndskrav som avser skada som inträffa
ar under den
n tid försäkrin
ngen är i
kraft (fö
örsäkringstide
en). I försäkrringsbrevet anges
a
om and
dra regler gä
äller för ansva
arsförsäkring
gens
giltighet.
Samtliga
a skador i en serieskada anses
a
som en
n skada inträ
äffad vid den tidpunkt då den första skadan
s
i
serien in
nträffade. Detta innebär att
a försäkring
gen inte gälle
er för seriesk
kada då förstta skadan i serien
inträffat före försäkr
kringstiden.
Försäkrin
ngen gäller även
ä
för skad
da som inträfffar efter förrsäkringstide
en om den ing
går i en serie
eskada
där den första
f
skadan som kan in
ngå i serieska
kada har inträ
äffat under försäkringstid
fö
den och omfa
attas av
försäkrin
ngen.

3.

Var försäkringen gälleer

Försäkrin
ngen gäller för skada som
m inträffar i hela
h
världen utom i Nord
damerika, om
m inte annat anges
a
i
3.1 och 3.2
3 eller i förs
säkringsbreve
vet.

3.1

Försäljjnings- och in
nköpsresor

Vid försäljning
gs- och inköpsresor samt vid deltagan
nde i konferenser och mä
ässor gäller
fö
örsäkringen för skada som
m inträffar i hela
h
världen..

3.2

Miljöskkada

Se
e 8.12

6.

Fö
örsäkringssbelopp – Högsta errsättning

Moderna
as sammanla
agda ersättningsskyldighe
et för åtagan
ndena enligt 7 är för varje
e skada orsak
kad av
samma händelse
h
beg
gränsad till det
d försäkring
gsbelopp som
m anges i förrsäkringsbrev
vet. För samttliga
skador som inträffarr under försä
äkringstiden är
ä ersättning
gen begränsa
ad till 2 försäkringsbelopp
p.
Vid serie
eskada genom
m levererad produkt
p
är errsättningen begränsad
b
tilll 1 försäkring
gsbelopp förr skador
som orsa
akas av samm
ma defekt ho
os en eller flera produkte
er oavsett om
m skadorna inträffar under ett
eller flera försäkrings
sår. Ersättnin
ng lämnas i det
d fallet intill det försäkrringsbelopp ssom gällde vid
v den
tidpunktt då den förstta skadan intträffade.
Vid flera miljöskadorr som orsakas
s av samma händelse är ersättningen
n begränsad till 1
försäkrin
ngsbelopp. Errsättning läm
mnas i det fallet intill det försäkringsb
belopp som g
gällde vid den
n
tidpunktt då den förstta skadan intträffade.
För försä
äkringsskydd
d som avses i 6.1 till och med
m
6.5 är Modernas
M
ersä
ättningsskyld
dighet begränsad till
det belopp som ange
es i respektiv
ve punkt. Des
ssa belopp utgör en del av
a och utökar inte det tottala
försäkrin
ngsbeloppet för ansvarsfö
örsäkringen (sublimit). Detsamma gä
äller 6.6 till och med 6.8.
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6.1

Miljöskkada

Vid skadestånd
dsskyldighet för miljöska
ada är försäkringsbeloppe
et vid
• sak- och perrsonskada 10
0 000 000 kro
onor
• ren förmöge
enhetsskada 1 000 000 krronor
vid
d varje skada
a och totalt per
p försäkringsår.

6.2

Skada enligt person
nuppgiftslageen

Vid skadestånd
dsskyldighet för ekonomisk och ideell skada vid dataregistera
d
nsvar enligt
pe
ersonuppgiftslagen (1998
8:204), förkorrtad PUL, är ersättningen
n begränsad ttill 1 000 000
0 kronor
vid
d varje skada
a och totalt per
p försäkringsår.

6.33

Omhän
ndertagen eggendom
6.3.1

Skada vid lyft eller tran
nsport

6.3.2

Låsbyte i samband
s
meed nyckelförlu
ust

Vid ska
ada på egend
dom som förrsäkrad eller annan för de
ennes räknin
ng lyfter ellerr
transporterar och som
s
inte är undantagen
u
enligt
e
8.4 är ersättningen
n begränsad till
250 00
00 kronor vid
d varje skada..
Vid änd
dring eller by
yte av lås i lo
okal eller bygg
ggnad i samba
and med att omhänderta
agen
nyckel, nyckelkort, kod eller likn
nande förkom
mmit är ersä
ättningen beg
gränsad till 100
1
000
kronorr vid varje ska
ada.
Försäk
kringsskyddett gäller unde
er förutsättniing att förlus
st- eller stöld
dtillfället kan
precise
eras och att polisanmälan
n skett. Kopia av polisanm
mälan skall p
på begäran sä
ändas till
Moderna. Försäkrin
ngsskydd läm
mnas dock intte om nyckla
ar, nyckelkortt, kod eller liknande
• varit märkta med
d namn och/e
eller adress i klartext elle
er på annat sätt varit möjliga att
identtifiera av obe
ehörig
• lämn
nats kvar i dö
örr eller i olås
st lokal
• stulitts ur fordon.

6.3.3

Övrig omh
händertagen egendom

Vid ska
ada på omhä
ändertagen egendom
e
som
m inte anges under 6.3.1 eller 6.3.2 ärr
ersättn
ningen begrä
änsad till 2 00
00 000 krono
or vid varje skada
s
och 4 0
000 000 kron
nor totalt
per förrsäkringsår.

6.4

Hyrd byggnad
b
ellerr lokal

6.5

Avfallsshantering

Vid skada på byggnad
b
ellerr lokal eller del av denna som försäkra
rad hyr eller le
easar och so
om inte
n enligt 8.5 är ersättninge
en begränsad
d till 5 000 00
00 kronor vid
d varje skada
a och
ärr undantagen
to
otalt per försäkringsår.

Vid skada geno
om återvinning, sortering
g, mottagnin
ng, omlastnin
ng, mellanlag
gring, depone
ering,
up
ppläggning, destruktion,
d
förbränning eller annan behandling
b
av avfall är errsättningen
be
egränsad till 5 000 000 krronor per ska
ada och totalt per försäk
kringsår.

6.6

Försäkkring för befin
ntlig egendom
m

Ka
an skada, som
m omfattas av ansvarsfö
örsäkringen, även
ä
ersättas av Allriskfö
örsäkring för befintlig
eg
gendom, ligg
ger försäkring
gsbeloppet fö
ör befintlig egendom
e
ino
om försäkring
gsbeloppet för
an
nsvarsförsäkrringen.

6.7

Kund-- och/eller beesöksolycksfaallsförsäkring
g

Ka
an skada, som
m omfattas av ansvarsfö
örsäkringen, även
ä
ersättas av Kund- o
och/eller
Be
esöksolycksfa
allsförsäkring
g, ligger förs
säkringsbelop
ppet för kund
d- och/eller
be
esöksolycksfa
allsförsäkring
gen inom förrsäkringsbelo
oppet för ans
svarsförsäkriingen.

6.8

Försäkkring för behaandlingsskad
da

Ka
an skada, som
m omfattas av ansvarsfö
örsäkringen, även
ä
ersättas av Behandllingsskadeförsäkring,
lig
gger försäkrin
ngsbeloppet för behandliingsskadeförrsäkringen in
nom försäkrin
ngsbeloppet för
an
nsvarsförsäkrringen.
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7.

Vad försäkrringen gälller för
7.1

Omfatttning

Fö
örsäkringen omfattar
o
ska
adeståndssky
yldighet enlig
gt
• allmänna ska
adeståndsrätttsliga reglerr
• allmänna bestämmelser utgivna av branschorgan
b
nisation inom
m den försäkrrades
verksamhets
sområde föru
utsatt att de
essa avtalats
• sedvanligt ko
ontrakt med Trafikverkett eller annan järnvägsförv
valtning för sskada genom
m rullande
materiel, öve
erskriden las
stprofil, trafik
k på stickspår eller begag
gnande av ob
bevakad
j
järnvägsöver
rgång
• sedvanligt ko
ontrakt med strömlevera
antör där den
n försäkrade övertagit an
nsvar enligt ellagen
e
(1997:857)
• sedvanligt ny
yttjanderätts
savtal med fa
astighetsäga
aren avseende övertaget fastighetsäg
garansvar
avseende försäkrad fastiighet som an
nges i försäk
kringsbrevet.
Fö
örsäkringen omfattar
o
ska
adeståndssky
yldighet enlig
gt ovan för pe
ersonskada o
och sakskada
a samt
fö
örmögenhets
sskada som är
ä en direkt följd
f
av sådan
n personskad
da eller saksk
kada.
Om
m försäkring
gen gör undantag för viss
s personskada eller saksk
kada gäller fö
örsäkringen inte
he
eller för förm
mögenhetsskada till följd av den undantagna skadan.
Fö
örsäkringen omfattar
o
inte
e ren förmög
genhetsskada
da med vilket förstås ekon
nomisk skada
a som
up
ppkommer utan samband
d med att nå
ågon lider personskada elller sakskada
a (Se dock 7.11.1
occh 7.1.2).

7.1.1

Miljöskada

Vid mil
iljöskada omffattar försäk
kringen även skadestånds
sskyldighet fö
ör ren
förmög
ögenhetsskad
da till följd avv sådan skada
a.

7.1.2

Skada enligt personup
ppgiftslagen

Vid reg
gisteransvar enligt 48 § personuppgift
p
tslagen omfa
attar försäkrringen även
skades
ståndsskyldig
ghet för ekon
nomisk och ideell skada som
s
kan åläg
ggas den förs
rsäkrade.

7.2

Åtagande

Frramställs mot försäkrad krav
k
på skade
estånd som kan omfattas av försäkringen och som
öv
verstiger avta
alad självrisk
k åtar sig Mod
derna att
• utreda om skadeståndss
skyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skade
estånd
• föra den förs
säkrades tala
an vid rätteg
gång eller skiljeförfarande
e och i det fa
allet betala de
e
rättegångs- eller skiljedo
omskostnade
er som uppko
ommer för den
d försäkrad
de eller som denne
åläggs att be
etala och som
m denne inte
e kan få av motpart
m
eller annan
• betala det sk
kadestånd, in
nklusive ränta, som försä
äkrad är skyld
dig att utge.
Mo
oderna bedö
ömer om särs
skild specialis
stkompetens
s måste anlittas för utredning, förhandling, för
attt föra talan eller
e
för bedö
ömning av sk
kadeståndets
s eller andra kostnaders storlek. Kosttnad för
de
etta är en del av åtagandet enligt ova
an och ingår som
s
en del av
a i 6 angivna
a belopp.
Mo
oderna åtar sig även att ersätta skälig
ga kostnader för räddnin
ngsåtgärder e
enligt de regler som
fra
amgår av kap
pitel XX Allm
männa avtalsb
bestämmelse
er AB-DF 41.3
3 och 41.3.3. Ersättning lä
ämnas
do
ock inte för att
a avvärja be
efarad skada enligt 8.7 ov
van.

8.

Undantag

Utöver allmänna und
dantag enligt kapitel XX Allmänna
A
avta
alsbestämme
elser AB-DF 3
39 (Allmänna
a
undantag) gäller följa
ande undantag.

8.1

Krav mellan
m
försäkrrade

Fö
örsäkringen g
gäller inte för skada som de försäkrad
de orsakar va
arandra, om inte annat anges
a
i
fö
örsäkringsbre
evet.

8.2

Försäkkrads egendo
om

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada på fö
örsäkrads eg
gendom.
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8.33

Uppförd eller nedm
monterad egeendom ingående i byggnaadsverk eller broar

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada på eg
gendom som
m den försäk
krade eller an
nnan för denn
nes
räkning uppför eller nedmo
onterar om egendomen
e
ingår i byggn
nadsverk elle
er broar.

8.4

Förvarad, lyft eller transporterad
t
d egendom

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada på eg
gendom som
m den försäk
krade eller an
nnan för denn
nes
räkning på gru
und av särskilt åtagande förvarar,
f
lyfter eller trans
sporterar.

8.5

Hyrd, leasad, lånad eller nyttjad egendom

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada på eg
gendom som
m den försäk
krade eller an
nnan för denn
nes
räkning hyr, le
easar, lånar eller
e
annars nyttjar.
n
Fö
ör skada på byggnad
b
ellerr lokal eller del
d av denna som försäkrrad, hyr eller leasar tillämpas inte
un
ndantaget vid
d skada geno
om brand, ex
xplosion, sotu
utströmning eller utström
mning av vatten från
in
nstallation. Åttagandet gäller inte då fö
örsäkrad enlig
gt avtal är sk
kyldig att tecckna
eg
gendomsförs
säkring.

8.6

Skada på levererad produkt elleer egendom

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada på eg
gendom som
m den försäk
krade eller an
nnan för denn
nes
räkning åtagit sig att uppfö
öra, sälja elle
er leverera oa
avsett om sk
kadan inträffar före eller efter
lev
verans och in
nte heller kos
stnad för hantering eller åtgärd som nedlagts på den leverera
ade
eg
gendomen.
Un
ndantaget av
vser inte skad
da på tidigarre levererad egendom
e
om
m skadan intrräffar till följd
d av att

fö
örsäkrad

• fullgör avtal som inte har samband med
m
det ursp
prungliga leve
eransavtalet
• utför underh
hålls- eller se
ervicearbeten
n efter reklam
mations- elle
er garantitide
ens utgång.

8.7

Återtaggande och rääddningskosttnad för leverrerad produkkt

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för kostnader i samband med
m
reklamattion eller und
dersökning,
åttertagande/återkallande eller
e
informa
ation med anledning av fe
el, brist eller säkerhetsbriist,
re
eparation elle
er justering, åtkomst
å
ellerr återställand
de, omlevera
ans eller utby
yte, borttaga
ande eller
indragning av levererad eg
gendom, prisa
avdrag, täckn
ningsköp elle
er hävning.
Fö
örsäkringen gäller
g
inte he
eller för skada som kan av
vhjälpas genom åtgärdan
nde av fel elle
er brist
ho
os levererad egendom elller räddnings
skostnader eller andra ko
ostnader till fföljd av att le
evererad
prrodukt befara
as förorsaka skada.

8.8

Ingrepps- och utbyyteskostnadeer

Om
m egendom skadas, och skadan inte ersätts av de
enna försäkrring, ersätts iinte heller ko
ostnader
fö
ör åtgärder fö
öranledda av
v att egendom
men måste undersökas,
u
r
repareras
eller bytas ut och
o att
ingrepp därförr måste göras i oskadad egendom.
e
Om
m det finns ett
e gemensamt intresse för Moderna och den förrsäkrade att g
göra ingrepp
pi
os
skadad egend
dom ersätts dock hälften
n av kostnade
erna för såda
ant ingrepp i syfte att un
ndersöka,
re
eparera eller byta ut såväl undantagen
n som ersätttningsbar ege
endom.
Va
ad som anges i första och
h andra styck
ket beträffan
nde ersättnin
ng för ingrepp i oskadad
eg
gendom gälle
er även för demontering,, flyttning eller annan åtk
komståtgärd.

8.9

Kända fel och bristffälliga underssökningar

8. 10

Utfästtelse och garaanti

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada geno
om levererad
d produkt elle
er egendom när den förs
säkrade
eller dennes arbetsledning
g
• kände till felet eller bristen innan ska
adan uppkom
m och låter blli att vidta rim
mliga åtgärder för att
förhindra de
en
kningar, provningar eller analyser
a
för a
a
• inte låter utfföra sedvanliiga undersök
att fastställa
produktens eller
e
egendomens lämplighet och dettta medför att defekt i prrodukten elle
er
egendomen inte upptäck
ks.

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skadestånd
dsskyldighet som grundas på garanti eller särskild
d
uttfästelse om kvalitet, resultat eller an
nsvar om skadeståndssky
yldigheten intte hade förelegat
uttan garantin eller utfästelsen. Försäkrringen gäller dock för ans
svar enligt allmänna
lev
veransbestäm
mmelser utg
givna av branschorganisattion inom de
en försäkrade
es
ve
erksamhetsområde i den mån sådan leveransbest
l
tämmelse är avtalad.
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8. 11

Rådgivvande verksamhet

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för yrkesmässiig rådgivande
de verksamhe
et.

8.12

Miljösskada

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada som består i eller är en följd av
a miljöskad
da.
Un
ndantaget tillämpas dock
k inte vid skada som bero
or på
• att fel tillfälligt begåtts. Med
M
att fel tillfälligt
t
begå
åtts avses intte fel i planering, konstru
uktion
eller val av arbetsmetod
a
• att fel plötsligt och oföru
utsett uppko
ommer på byg
yggnad, anläg
ggning eller a
anordning
• skada som orsakats
o
av produkt
p
som den försäkra
ade levereratt.
Fö
örsäkringen gäller
g
inte i något
n
fall för miljöskada som
s
inträffarr utanför Norden även om
m annan
ge
eografisk om
mfattning ang
ges i försäkriingsbrevet.
Fö
örsäkringen gäller
g
inte för kostnad för efterbehan
ndling av föro
oreningsskad
da eller avhjälpande
av
v allvarlig milj
ljöskada ellerr kostnad förr räddningsåttgärd, som försäkrad
fö
enligt bestämm
melser i
m
miljöbalken
(19
998:808) elle
er annan lags
stiftning som
m bygger på EUs
E
miljödire
ektiv 2004/35
5/EG
ålä
äggs att beta
ala eller vidta
a. Detsamma
a gäller för kostnad
k
som försäkrad ha
aft för att
effterbehandla föroreningsskada eller avhjälpa
a
allvarlig miljöskad
da. Försäkrin
ngen gäller in
nte heller
fö
ör ersättnings
skrav som framställs mot försäkrad av
a annan som
m åsamkats sskada eller kostnad
k
en
nligt föregående mening..
Fö
örsäkringen gäller
g
inte för sakskada som den förs
säkrade kan hållas
h
ansvarrig för i egens
skap av
by
yggherre elle
er entreprenö
ör enligt miljö
öbalken ellerr motsvarand
de internationell lagstiftning eller
ko
ontraktsrätts
sliga bestämm
melser vid by
yggnads-, an
nläggnings- eller
e
installationsarbeten. Detta
un
ndantag tilläm
mpas inte vid
d skada som den försäkra
rade är skade
eståndsskyldiig för i egens
skap av
by
yggherre i samband med mindre repa
arations- elle
er underhållsa
arbeten.
Fö
örsäkringen gäller
g
dock in
nte i något fa
all för sakska
ada till följd av
a sprängning
g eller marka
arbeten.

8.13

Nederrbördsskada

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada som helt eller till någon del orsakats
o
av nederbörd elle
er
sn
nösmältning såvida inte skadan
s
beror på
• att
a fel tillfälliigt begåtts. Med
M
att fel tiillfälligt begå
åtts avses intte fel i planerring, konstru
uktion
e
eller
val av arbetsmetod.
• att
a fel plötsliigt och oföru
utsett uppkom
mmit på byg
ggnad, anlägg
gning eller an
nordning.
De
enna punkt tillämpas
t
end
dast vid skada som den försäkrade
fö
ka
an bli ansvarig för i egens
skap av
äg
gare av fastig
ghet, innehav
vare av tomtträtt, ägare av
a VA-anläggning eller då den försäkra
rade
öv
vertagit ansv
var för sådan anläggning eller fastighe
et.

8.14

Trafikaansvar

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada som
• omfattas av trafikskadelagen (1975:1410) eller mo
otsvarande utländsk
u
lagstiftning
• inträffar till följd
f
av trafik
k med motorrdrivet fordo
on när det an
nvänds inom inhägnat
tävlingsområ
åde
f
av trafik
k med motorrdrivet fordo
on när det an
nvänds för trä
äning,
• inträffar till följd
övningskörning, uppvisniing, nöjeskörrning eller lik
knande, till ex
xempel gokart och radiob
bil.

8.15

Fartygg och ansvar på sjön

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada till fö
öljd av kollision orsakad genom
g
fartyg
g eller av desssa
bo
ogserade föremål.

8.16

Flyg- och
o flygplatsaansvar

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada orsakad av
• luftfartyg, ry
ymdobjekt elller delar av eller
e
tillbehörr till sådana
• flygplanspro
odukter som försäkrad är ansvarig förr i egenskap av leverantör
• flygledning eller
e
vid verks
samhet som
m består i äga
ande, drift, un
nderhåll ellerr service av flygbolag,
f
flygplan, flyg
gplats eller fllygtorn.
Fö
örsäkringen gäller
g
inte he
eller för det ansvar
a
som kan
k åläggas den
d försäkrad
ade i egenskap av
an
nsvarig för ry
ymdverksamhet.
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8.17

Offsho
oreanläggning

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för ägare eller operatör av offshoreanlä
äggning ellerr -installation
n.

8 18

Hälsorrisker, läkemeedel med meera

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada som kan antas va
ara direkt eller indirekt, h
helt eller till någon
n
bidragande de
el orsakad av
• läkemedel in
nklusive preventivmedel, dethylstilboe
esterol (DES)) och oxykino
olin
• naturläkeme
edel
• vaccin
• mänskligt biologiskt matterial
• efedrin och pseudoefedr
p
rin eller kava--kava
• silikonbasera
ade implanta
at och tandim
mplantat
• HIV eller dära
av föranledda sjukdomarr, till exempe
el AIDS
• tobaksprodu
ukter
• asbest
• diacetyl
• formaldehyd
d
• polyklorerad
de bifenyler (PCB)
• genetiskt mo
odifierade orrganismer (G
GMO)
• elektromagn
netiska fält (E
EMF)
• uv-strålning
• mögelmedell
• gödningsme
edel
• kemiska bek
kämpningsmedel
• kemiska abo
ortframkallan
nde preparat
• övriga kemis
ska produkte
er som den försäkrade
fö
tillverkar, såvid
da inte tillverrkningen av sådana
s
produkter motsvarar
m
hög
gst 10 % av den
d
försäkrad
des årsomsä
ättning.
• Transmissibe
el spongiform
m encefalopa
ati (TSE) såso
om bovin spo
ongiform enccefalopati (BSE)
Vid skadestånd
dskrav som framställs
f
i Nordamerika
N
gäller försäk
kringen inte h
heller skada som kan
an
ntas vara dire
ekt eller indirrekt, helt elle
er till någon del
d orsakad av
a
• kisel-/kvartsd
k
damm (silica)
• latex
l
• mögel
m
eller sporer,
s
materia eller kem
miska förening
gar – flyktiga
a eller icke fly
yktiga – från
n mögel
eller sporer
• tillsatser
t
såsom elektroder, tråd och pulver eller liknande, som
m används i ssamband me
ed
svetsning

8.19

Blodbaanker

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för blodbankerr.

8.20

Uteblivven effekt

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada som uppstår gen
nom att leverrerad produk
kt som avser
ke
emikalie inte förhindrat, avbrutit,
a
främ
mjat eller i öv
vrigt påverka
at ett beräkneligt händels
seförlopp
eller beräknelig utveckling eller sjukdom
m.

8.21

Arbetssskada

8.22

Patienttskada

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för arbetsskad
da om inte lag
genlig regres
ssrätt förelig
gger mot den
n
fö
örsäkrade. Fö
örsäkringen gäller
g
dock in
nte i något fa
all för arbetss
sjukdom.
Fö
örsäkringen gäller
g
inte för patientskad
da.

8.23

Lag, myndighets
m
fö
öreskrift ellerr beslut

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada som orsakas gen
nom brott mo
ot eller åsido
osättande av lag,
an
nnan författn
ning, myndig
ghets föreskrift eller beslu
ut, domstols dom eller be
eslut, såvida inte den
fö
örsäkrade kan
n visa att den
nne eller den
nnes arbetsle
edning varken
n har eller bo
orde ha haft
kä
ännedom om
m åsidosättan
ndet.

8.24

Böter, viten eller straffskadestånd

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för böter och viten
v
eller förr straffskade
estånd (till exxempel ”puniitive
da
amages") elle
er annan likn
nande ersättn
ning med karraktär av stra
affskadestån
nd.
Fö
örsäkringen gäller
g
inte he
eller för ersätttningsanspråk som har sin
s grund i bö
öter, viten eller
straffskadestå
ånd.
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8.25

Erisa

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada i USA
A där ansvare
et för sådan skada direktt eller indirek
kt har sitt
urrsprung i förs
säkrads skyld
digheter, förp
pliktelser enlligt (ERISA) Employee
E
Rettirement Inco
ome
Se
ecurity Act off 1974 Public Law 93-406 (eller något tillägg eller komplement
k
t till denna
lag
gstiftning).

8.26

Diskrim
minering

Fö
örsäkringen gäller
g
inte för skada i USA
A där ansvare
et för sådan skada direktt eller indirek
kt har sitt
urrsprung i ett påstått brott mot federa
al eller lokal lagstiftning
l
e
eller
annan re
eglering som
m
fö
örbjuder diskrriminering eller uppsägning av anställning på felaktig grund så
åsom ras, hu
udfärg,
na
ationalitet, trro, kön, hand
dikapp, sexue
ell läggning eller
e
liknande
e skäl.

23. Sjjälvrisk
233.1

Grund
dsjälvrisk

Vid varje skade
etillfälle dras
s från de sam
mmanlagda kostnaderna enligt
e
åtagan
nde i 7.2 ett belopp
b
om utgör den
n försäkrades
s självrisk.
so
Lä
ägsta självrisk
k för försäkringen anges i försäkrings
sbrevet (grun
ndsjälvrisk).

23.1.1

Serieskada

Endastt en självrisk – den som gäller
g
då den första skada
an inträffar – skall tillämp
pas vid
seriesk
kada.

23.1.2

Miljöskad
da

Endastt en självrisk – den som gäller
g
då den första miljös
skadan inträfffar – skall tiillämpas
vid flerra miljöskado
or som orsak
kas av samm
ma händelse.

233.2

Särskilld självrisk

Fö
ör vissa skade
ehändelser gäller
g
annan självrisk
s
enlig
gt nedan. Är den valda grrundsjälvriske
en högre
än
n de särskilda
a självriskern
na gäller den högre grund
dsjälvrisken.

23.2.1

Heta Arbeeten

Självris
sken är 30 % av skadekos
stnaden, dock lägst 1 pris
sbasbelopp o
och högst 10
prisbassbelopp vid sakskada
s
gen
nom Heta Arb
rbeten.

23.2.3

Sprängnin
ng

23.2.4

Miljöskada

23.2.6

Nordamerika

Självris
sken är 30 % av skadekos
stnaden, dock lägst 1 pris
sbasbelopp o
och högst 10
prisbassbelopp vid sakskada
s
gen
nom sprängn
ning.
Självris
sken är 0,5 prisbasbelopp
p
p vid sådan miljöskada
m
som inte är un
ndantagen en
nligt 8.13
Självris
sken är 1 pris
sbasbelopp vid varje skada som inträfffar i Nordam
merika.

38. Sääkerhetsfö
öreskrifterr
Reglerna
a i sin helhet avseende sä
äkerhetsföres
skrifter fram
mgår av kapite
el XX Allmänna
avtalsbestämmelser AB-DF 38.

38.14 Säkerh
hetsföreskriftter − Ansvarssförsäkring
38.14.11 Takarbeteen

Dessa säkerhetsförreskrifter gäller för takarrbeten som in
nte är Heta A
Arbeten. Med
d
takarbeten avses här
h arbete occh snöröjning
g på tak.
Takarb
bete skall utföras enligt materiallevera
m
antörens typ
pgodkända an
nvisningar, Boverkets
B
regler och anvisnin
ngar och/ellerr gällande branschregler, till exempel regler från
Plåtslageriernas Rik
ksförbund (P
PLR).
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38.14.1.1 Kompetens
Den fö
örsäkrade ska
all se till att de
d som utförr arbete på tak har den u
utbildning och
h
erfaren
nhet som forrdras för att sådant arbete ska kunna
a utföras säk
kert och
fackma
annamässigtt. Detsamma
a gäller om den
d försäkrad
de anlitar und
derentrepren
nör eller
tillfällig
ga arbetstag
gare för att utföra takarbe
ete.
Vid snö
öskottning av
v tak skall de
e som utför arbetet
a
vara utbildade med godkänt
kunska
apsprov från utbildning som minst motsvarar PLR
Rs kurs ”Skottta säkert”.

38.14.1.2 Arbetsmetood och verktyg
Den fö
örsäkrade, elller annan som
m utför taka
arbete för dennes räkning
g, skall använ
nda de
hjälpm
medel och verrktyg som är lämpliga förr att skador inte
i
skall upp
pstå på unde
erlaget.
Vid val av arbetsme
etod skall risken för skad
da på underla
aget särskilt b
beaktas. Om
m det för
uppdra
agets utföran
nde medför stor
s
risk att underlaget kommer
k
att sskadas eller att
a det
krävs att
a vassa verrktyg används
s skall den försäkrade
fö
ko
ontakta bestä
ällaren av uppdraget
och tyd
dligt informe
era denne om
m vilka skade
erisker som finns
f
med föreslagen
arbetsmetod. Förstt efter att be
eställaren förrstått skaderriskerna och ändå godkän
nner
arbetsmetoden fårr arbetet påb
börjas.

38.14.22 VVS-installation och arrbete i våtutry
rymme
VVS-installation elle
er arbete i vå
åtutrymme skall
s
utföras enligt materrialleverantörrens
typgod
dkända anvis
sningar, Bove
erkets regler och anvisnin
ngar och/ellerr gällande
branscchregler. De branschregle
b
er som avses är till exemp
pel regler frå
ån Byggkeram
mikrådet,
AB Sve
ensk våtrums
skontroll, Målarmästarna och Säker va
atteninstallattion.

38.14.33 Miljöskada

Den fö
örsäkrade ska
all följa föres
skrift som meddelats i lag
g, förordning
g eller av myndighet i
syfte att
a förhindra eller begränsa miljöskad
da. Har föresk
krift inte följtts tillämpas
huvudrregeln enligt 38.20.1.

38.20

Påföljd vid
v åsidosättaande av säkerhetsföreskrrifter

38.20.11 Huvudreggel

Har de
en försäkrade
e försummatt att följa en säkerhetsföreskrift betalas ersättnin
ng från
försäkringen endas
st i den utstrräckning det kan antas attt skadan sku
ulle ha inträfffat även
om förreskriften ha
ade följts.
Om de
en försäkrade
e kan göra an
ntagligt att skadan
s
delvis
s skulle ha inträffat oavse
ett om
säkerh
hetsföreskriftten hade följts kan ersätttning lämnas
s för denna d
del.
Om intte annat ang
ges nedan elle
er vid respek
ktive säkerhe
etsföreskrift gäller huvudregeln.

38.20.3.1 Avvikelse frå
rån huvudregelnn – Nedsättningg görs med 50 %
Har föreskrift enlig
gt 38.14.1 (Takarbeten) intte följts görs
s avdrag med
d 50 % av den
n
samma
anlagda ersä
ättning som annars
a
skulle
e ha betalats från försäkrringen, dock med
lägst 1 och högst 10 prisbasbelo
lopp.

rån huvudregelnn – Nedsättningg görs med 30 %
38.20.3.2 Avvikelse frå

Har föreskrift enlig
gt 38.14.2 (VV
VS-installation och arbete
e i våtutrymm
me) inte följts, görs
avdrag
g med 30 % av
a den samm
manlagda ersä
ättning som annars skulle ha betalats
s, dock
med lä
ägst 1 och hö
ögst 10 prisba
basbelopp.

41. Åttgärder vid
d skada
Vid skada skall den försäkrade
fö
vid
dta de åtgärd
der som fram
mgår av kapittel XX Allmän
nna
avtalsbestämmelser AB-DF 41.

42. Skkaderegleringsbestäämmelser och preskkription
Vid skada skall den försäkrade
fö
fö
ölja de bestäm
mmelser som
m framgår av
v kapitel XX A
Allmänna
avtalsbestämmelser AB-DF 42.

43. Skkadeersätttningsregller
Ersättnin
ng betalas en
nligt de regle
er som framg
går av kapitel XX Allmänn
na avtalsbestämmelser AB
B-DF 43.
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