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Ersätter A56:3
Nedan följer information om ändringar av betydelse. Några nya undantag har tillkommit. Även
ändringar och omformuleringar har genomförts i förtydligande syfte och av redaktionell karaktär.
Texten nedan är en förenklad beskrivning och inte villkorstext. För försäkringsavtalet gäller de
fullständiga villkoren.
Ändringarna gäller från och med den förnyade försäkringens begynnelsedag.
Miljöansvarsförsäkring
När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som orsakats efter det retroaktiva datum som anges i
försäkringsbrevet och för vilken skadeståndskrav för första gången framställs mot försäkrad under
försäkringstiden, under förutsättning att skadeståndskravet grundar sig på en händelse eller
omständighet som helt eller delvis förelegat efter detta försäkringsskydds ursprungliga
begynnelsedag eller efter annat i försäkringsbrevet angivit retroaktivt datum avseende detta
försäkringsskydd.
Vad som avses med ursprunglig begynnelsedag framgår i villkoret.
Har ändring av försäkringsavtalet överenskommits under försäkringstiden, till exempel att nytt
företag tillkommit som försäkrad, gäller försäkringen vad avser ändringen endast för skada som
orsakas efter tidpunkten för sådan ändring.
Skada som orsakats genom den försäkrades underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder, ska anses
orsakad vid den tidpunkt då den försäkrade senast hade kunnat förhindra skadans uppkomst.
Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för verksamhet inom försäkrads egen fasta anläggning på fastighet i Sverige,
som orsakar skada inom Norden, om inte annat anges i försäkringsbrevet.
Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
Högsta ersättning är höjd till 2 000 000 SEK. Kan vara högre eller lägre belopp som anges i
försäkringsbrevet.
I övrigt omformulerat och förtydligat.
Undantag
Tidigare undantag för åsidosättande av lag eller myndighets föreskrift är borttaget i detta villkor men
återfinns i det allmänna villkoret och är därmed fortfarande undantaget.
Krav mellan försäkrade
Försäkringen gäller inte för skada som de försäkrade orsakar varandra om inte sådant skydd, särskilt
för Miljöansvarsförsäkring, anges i försäkringsbrevet.
Fastighet där försäkrads verksamhet bedrivs
Försäkringen gäller inte för skada på fastighet där försäkrads verksamhet bedrivs, oavsett om
fastigheten ägs, hyrs, arrenderas, leasas eller liknande, av försäkrad.
Allvarlig miljöskada och föroreningsskada
Förtydligat att skador och kostnader enligt Miljöbalken 10 Kap inte omfattas.
Miljöskyddsavgift med mera
Försäkringen omfattar inte böter eller viten, miljöskyddsavgift, miljösanktionsavgift eller företagsbot.
Självrisk
Lägsta självrisk är 20 % av de sammanlagda, ersättningsgilla kostnaderna enligt punkt Vad
försäkringen gäller för, dock lägst fem prisbasbelopp.

