Bilverkstadsansvar A 160:10
Ansvarsförsäkring för omhändertagen egendom för
bil- och båtverkstad, bilhandel, bensinstation och garage
Särskilt villkor – Gäller från 2013-06-01
Detta särskilda villkor gäller som komplement till allmänt villkor för ansvarsförsäkring, och ändrar
omfattningen för skadeståndskrav som uppkommer i sådan verksamhet som anges i rubriken och
som är försäkrad enligt försäkringsbrevet.
Med tillämpning av allmänt villkor för ansvarsförsäkring i övrigt, gäller härmed följande ändringar.

8.

Undantag
8.4

Förvarad, lyft eller transporterad egendom

Med tillämpning av punkt 8.4 i övrigt gäller försäkringen inte för skada på egendom som den
försäkrade eller annan för dennes räkning på grund av särskilt åtagande bärgar.
Undantaget för förvaring avser inte motordrivet fordon eller båt

8.6

Skada på levererad produkt eller egendom

Med ändring av punkt 8.6 gäller i stället följande.
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller annan för dennes
räkning åtagit sig att uppföra, sälja eller leverera, oavsett om skadan inträffar före eller efter
leverans och inte heller kostnad för hantering eller åtgärd som nedlagts på den levererade
egendomen.
Undantaget avser inte skada på annan av den försäkrade såld och levererad egendom än den
som orsakat skadan, under förutsättning att den skadade egendomen inte varit felaktig,
bristfällig eller felaktigt monterad, utrustad eller liknande.
Undantaget avser inte heller skada på tidigare levererad egendom om skadan inträffar till följd
av att försäkrad
•
fullgör avtal som inte har samband med det ursprungliga leveransavtalet
•
utför servicearbeten efter reklamations- eller garantitidens utgång.

8.8

Ingrepps- och utbyteskostnader

Med tillämpning av punkt 8.8 i övrigt gäller att ersättning lämnas med hela kostnaden för
ingrepp i oskadad egendom som är gemensamt för att undersöka, reparera eller byta ut såväl
undantagen som ersättningsbar egendom. Detta gäller dock enbart skada på personbil, lätt
lastbil eller motorcykel.

23. Självrisk
Vid skador som omfattas av detta särskilda villkor är självrisken vid varje skada alltid lägst 20 % av

prisbasbeloppet
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