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Ansvarsförsäkring för  
Rådgivande konsulter F 303:5  

 

   Särskilt villkor - Gäller från 2009-08-15 
 
Med tillämpning av i försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg  
 
 
 

1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
 

1.1 Försäkrad verksamhet   
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren 
(den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten. 

 

2.  När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade under den tid 
försäkringen är i kraft (försäkringstiden) under förutsättning att skadan orsakas av handling som 
företagits efter försäkringens begynnelsedag eller den tidpunkt som anges i försäkringsbrevet. 
 

2.2 Efteranmälan  
Förnyas inte försäkringen vid förfallodagen eller upphör den genom uppsägning av Moderna 
gäller försäkringen för skadeståndskrav som framställs och anmäls till Moderna senast 12 
månader efter försäkringens upphörande under förutsättning att skadan orsakas av handling 
som företagits under försäkringens giltighetstid. 

 
Anmärkning 
Med handling förstås även underlåtenhet att handla. 

 

3. Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden. 
 

6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning 
Försäkringsbeloppet, som anges i försäkringsbrevet, utgör högsta ersättning som Moderna betalar för 
skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljedoms- och räddningskostnader. 
 

6.1 Sammanlagd ersättningsskyldighet för person- och sakskada  
Modernas sammanlagda ersättningsskyldighet för person- och sakskada samt ren 
förmögenhetsskada är begränsad till 1 försäkringsbelopp för varje uppdrag och totalt 3 
försäkringsbelopp per försäkringsår, om inte annat anges i punkt 6.2. 
 
Anmärkning 
Varje fel eller försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar anses 
som en skada. Flera skador anses som en skada om de härrör från ett och samma fel eller 
försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar. 

 
6.2 Flera skador – Serieskada  

 
6.2.3  Flera skador till följd av samma uppdrag eller fel  
Vid flera skador som uppkommer till följd av samma uppdrag eller ett och samma fel 
eller försummelse är ersättningen begränsad till 1 försäkringsbelopp för samtliga skador 
oavsett om skadorna inträffar under ett eller flera försäkringsår. Ersättning lämnas i det 
fallet intill det försäkringsbelopp som gäller vid den tidpunkt då det första 
skadeståndskravet framställs. Denna begränsning gäller även om skadeståndskrav ställs 
mot flera försäkrade, som omfattas av samma försäkringsavtal. 

 



   

7. Vad försäkringen gäller för 
 

7.1  Omfattning   
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt 
• allmänna skadeståndsrättsliga regler 
• andra allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades 

verksamhetsområde. 
 

7.1.1 Person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada  
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som den 
försäkrade i sin rådgivande verksamhet orsakar kontraktspart vid utförande av den typ 
av uppdrag som anges i försäkringsbrevet. 

 
7.1.3 Ekonomisk och ideell skada vid  
Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet för ekonomisk och ideell skada som 
den försäkrade i egenskap av registeransvarig kan åläggas enligt dataregisteransvar 48 § 
personuppgiftslagen (1998:204, PUL). 

 
7.2 Åtagande   
Vid skadeståndskrav som inte har samband med misstanke om brott och som kan omfattas av 
försäkringen och som beräknas överstiga för skadan tillämplig självrisk åtar sig Moderna 
gentemot den försäkrade att 
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger 
• förhandla med den som kräver skadestånd 
• föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljeförfarande och i det fallet betala de 

rättegångs- eller skiljedomskostnader som uppkommer för denförsäkrade eller som denne 
åläggs att betala och som denne inte kan få av motpart eller annan 

• betala det skadestånd den försäkrade är skyldig att utge. 
 

8. Undantag 
Utöver allmänna undantag enligt kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 39 gäller 
följande undantag. 
 

8.1 Försäkringstagarens egendom  
Försäkringen gäller inte för skada på försäkrads egendom. 

 
8.2 Skada på levererad produkt eller egendom  
Försäkringen gäller inte för 
• skada på produkt eller egendom som den försäkrade levererar eller åtar sig att leverera eller 

för kostnader som sådan skada kan medföra. 
 

8.3 Utfästelse och garanti   
Försäkringen gäller inte för skada i den mån skadeståndskravet endast kan grundas på 
uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti. 

 
8.5 Undantagen verksamhet 

 
8.5.2  Skatterådgivning  
Försäkringen gäller inte för sådant ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av 
skatterådgivning, såvida detta inte finns angivet i försäkringsbrevet som försäkrad 
verksamhet. 

 
8.5.3  Fastighetsvärdering och överlåtelsebesiktning  
Försäkringen gäller inte för sådant ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av 
fastighetsvärdering eller överlåtelsebesiktning, såvida detta inte finns angivet i 
försäkringsbrevet som försäkrad verksamhet. 

 
8.5.4  Dataverksamhet  
Försäkringen gäller inte för data- eller annan IT-verksamhet, såvida detta inte finns 
angivet i försäkringsbrevet som försäkrad verksamhet. 
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8.5.5 Tekniskt arbete   
Försäkringen gäller inte för skada i samband med konstruktionsarbete eller annat 
tekniskt arbete, såvida detta inte finns angivet i försäkringsbrevet som försäkrad 
verksamhet. 

 
8.13 Försening   
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av att den försäkrade inte levererat program, 
system eller tjänst inom avtalad tid. Försäkringen gäller inte heller för skada som är en följd av 
att uppdrag eller del av detta inte redovisas i rätt tid. 

 
8.14  Kontraktsansvar   
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade åtar sig att ersätta i den mån åtagandet 
medför skadeståndsskyldighet utöver konsultbranschavtal eller i övrigt gällande skadeståndsätt.  
 
Försäkringen gäller inte heller för skadeståndskrav i de fall försäkringstagaren kan åberopa 
ansvarsbegränsning enligt avtal eller författning. 
 
8.15 Personkrets   
Försäkringen gäller inte för 
• skada som tillfogas delägare i den försäkrade rörelsen 
• skada som tillfogas företag i samma koncern 
• skada som vid konsultgruppavtal orsakas av annan än den försäkrade. 

 
8.16 Avhjälpande   
Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med avhjälpande av fel i handlingar. 

 
8.17 Hävning   
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och 
uppdragsgivaren hävs. 

 
8.18 Felräkning  
Försäkringen gäller inte för skada genom felräkning vid in- eller utbetalning av kontanta medel. 

 
8.19  Patent med mera   
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas genom intrång i patent, varumärke eller 
upphovsrätt. 

 
8.20 Omhändertagen egendom   
Försäkringen gäller inte för skada på 
• egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan person  transporterar, hyr, leasar, 

lånar eller annars nyttjar. 
 

8.21 Kalkylfel med mera   
Försäkringen gäller inte för ren förmögenhetsskada som uppkommer genom fel i kalkyler, 
mängdberäkningar, mängdförteckningar, förteckningar eller utlåtanden avsedda att ligga till 
grund för ekonomiska bedömningar i samband med upphandling, anbudsgivning eller annan 
affärstransaktion. 

 
8.30 Förutsebar skada   
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av handlande eller underlåtenhet att handla 
som – med hänsyn till omständigheterna – innebär en betydande risk för skadans uppkomst. 
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att varken den försäkrade eller dennes 
arbetsledning är medveten om eller borde ha varit medveten om skaderisken. 

 
8.31 Lag, myndighets föreskrift   
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas genom åsidosättande av lag, eller beslut 
myndighets föreskrift eller beslut, domstols dom eller beslut, såvida inte den försäkrade kan 
visa att den försäkrade eller dennes arbetsledning varken har eller borde ha haft kännedom om 
åsidosättandet. 
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8.32 Arbetsskada/Annan försäkring  
Försäkringen gäller inte för arbetsskada. Dock gäller försäkringen för skada som inträffar i 
Sverige, exklusive den ersättning som betalas genom arbetsskade-, social- eller 
patientförsäkring, annan gällande försäkring eller ersättningsform eller som tjänsteförmån. 

 
8.33 Böter, viten eller straffskadestånd  
Försäkringen gäller inte för böter, viten, straffskadestånd (till exempel ”punitive damages") eller 
annan liknande kostnad. 

 
8.34 Krav mellan försäkrade   
Försäkringen gäller inte för skada som de försäkrade orsakar varandra, om inte annat anges i 
försäkringsbrevet. 

 

22. Ersättningsregler 
Moderna ersätter 
• kostnader och skadestånd enligt åtagande i punkt 7.2 
• räddningskostnad enligt kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF punkt 41.3 
med avdrag för 
• självrisk enligt punkt 23. 
 

23. Självrisk 
 

23.1 Grundsjälvrisk   
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd, Modernas 
utredning, förhandling, rättegång, skiljeförfarande och räddningsåtgärd ett belopp som utgör 
den försäkrades självrisk. 
 
Lägsta självrisk för försäkringen anges i försäkringsbrevet (grundsjälvrisk). 

 
23.1.1  Flera skador – Serieskada  
Endast en självrisk – den som gällde då den första skadan upptäcks – skall tillämpas 
• vid flera skador som uppkommer till följd av samma uppdrag eller ett och samma fel 

eller försummelse. 
 
41. Åtgärder vid skada 
Vid skada skall den försäkrade vidta de åtgärder som framgår av kapitel XX Allmänna 
avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 41. 
 

42. Skaderegleringsbestämmelser och preskription 
Vid skada skall den försäkrade följa de bestämmelser som framgår av kapitel XX Allmänna 
avtalsbestämmelser AB-DF, punkt 42. 
 

43. Tidpunkt för betalning av ersättning 
Ersättning betalas enligt de regler som framgår av kapitel XX Allmänna avtalsbestämmelser AB-DF,  


