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Ingrediens- och Komponentförsäkring A 393:3
Särskilt villkor - Gäller från 2003-11-01
Med tillämpning av – i försäkringsbrevet – angivna villkor i övrigt gäller följande ändringar och tillägg.

Kursiv stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i kapitel Definitioner-Förklaringar i
Allmänna avtalsbestämmelser och Definitioner–Förklaringar AB-DF.

3.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffat inom Norden, om inte annat anges i försäkringsbrevet.
Försäkringen omfattar dock ej skadeståndskrav som grundas på i USA eller i Kanada gällande rätt
och/eller skadeståndskrav som prövats av domstol där, såvida inte annat avtalats.

11. Försäkringens omfattning
11.1

Person- och sakskada

Försäkringen omfattar person- och sakskada. Med sakskada avses förlust av eller fysisk
förändring som innebär försämring av egendom. Om undantag görs för skada av visst slag
gäller försäkringen inte heller för förmögenhetsskada till följd av den undantagna skadan.
Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet för sakskada och förmögenhetsskada
avseende direkt kostnad som uppkommer genom att egendom
 med vilken levererad felaktig produkt förenats (genom exempelvis sammanfogning,
sammansmältning, blandning, pressning, applicering, ytbehandling eller emballering)
 som – efter bearbetning eller förädling eller annan användning av felaktig levererad produkt –
helt eller till en del består av produkten
 som är djur eller växter, efter förbrukning av levererad felaktig produkt
 som är informationsbärare (såsom trycksaker eller datamedia) efter överföring av information
från felaktig levererad produkt skadas eller försämras (och därigenom måste repareras eller
kasseras), blir dyrare att bearbeta eller att framställa, minskar i värde eller – helt eller delvis –
inte kan användas för sitt avsedda ändamål.
Försäkringen omfattar inte ren förmögenhetsskada med vilket förstås ekonomisk skada som
uppkommit utan samband med att någon lider person- eller sakskada.

12. Vad försäkringen inte gäller för
12.8.2

Levererad egendom

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som försäkringstagaren eller annan för
hans räkning
 uppfört, tillverkat, sålt eller eljest levererat
 enligt avtal om uppförande, försäljning eller leverans monterat eller på annat sätt
åtgärdat.
Försäkringen ersätter inte heller kostnad för hantering eller åtgärd som nedlagts på den
levererade egendomen. Undantaget avser inte skada som inträffar då
försäkringstagaren fullgör avtal som inte har samband med leveransavtalet.
Försäkringen gäller inte för det avtalade värdet av den levererade egendomen.
Anmärkning
I levererad egendom ingår värdet av i leveransavtalet ingående montage- och
installationsarbeten, konstruktioner, råd eller anvisningar utförda/utarbetade, eller
avsedda att utföras/utarbetas, av försäkringstagaren.

A 393:3 2010-07-01

Ingrediens och komponentförsäkring A 393:3 - Tillägg till Ansvarsförsäkring
1

8

12.9.5

Återtagande och räddningskostnad

Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med reklamation, återtagande,
reparation, återställande, utbyte, borttagande eller indragning av levererad produkt.
Försäkringen gäller inte heller för räddningskostnader eller andra kostnader till följd av
att levererad produkt befaras orsaka skada.
Försäkringen gäller inte för kostnad – som avser levererad produkt
 för information med anledning av fel, defekt eller säkerhetsbrist i levererad produkt
 för undersökning
 för omleverans
 för hävning
 som försäkringstagaren svarar för vid fullgörande av leveransavtalet, såsom
avhjälpande av fel, återmontering eller annan sådan kostnad.

12.12 Ekonomisk följdförlust
Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet för produktionsbortfall, avbrottsförlust,
utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

22. Försäkringsbelopp - Högsta ersättning
Modernas ersättningsskyldighet enligt detta särskilda villkor är begränsad till det i försäkringsbrevet
angivna försäkringsbeloppet.
För samtliga skador som inträffar under ett försäkringsår begränsas åtagandet till det dubbla i
försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet.
Modernas ersättningsskyldighet är dock begränsad till högst ett försäkrings belopp för skador som
orsakas av samma fel, defekt eller säkerhetsbrist hos en eller flera produkter, oavsett om skadorna
inträffar under ett eller flera försäkringsår. Ersättning lämnas inom det försäkringsbelopp som gällde
vid den tidpunkt då första skadan inträffade.
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