
 

  
Förnyelseinformation avseende villkor A2001:7, Ansvarsförsäkring för Företag och 
Fastighet 
 
I huvudsak har ändringar och omformuleringar genomförts i förtydligande syfte och av redaktionell 
karaktär. Nedan följer information om ändringar av betydelse.  
 

Texten nedan är en förenklad beskrivning och inte villkorstext. För försäkringsavtalet gäller de 
fullständiga villkoren. 
 
Ändringarna gäller från och med den förnyade försäkringens begynnelsedag med början 2016-12-01.  
 
1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
- Omformulerat och strukturerat i fyra underpunkter. 

 
1.3 Dotterbolag som tillkommer under försäkringstiden 
- Förtydligat samt infört en begränsning till 20% av premiegrundande årsomsättning, dock högst 

300 MSEK. 
 
6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning 
- Förtydligat att utökade och limiterade åtaganden omfattas inom ansvarsförsäkringens 

försäkringsbelopp och att endast ett delmoment kan nyttjas för samma skada. Flera skador av 
samma orsak och vid samma tillfälle är en skada. Flera miljöskador som orsakas av samma händelse 
är begränsat till ett försäkringsbelopp. 
 
6.3.2 Låsbyte i samband med nyckelförlust 
- Förtydligat att stöldtillfälle ska kunna preciseras till specifik händelse och specifikt tillfälle. 

 
7. Vad försäkringen gäller för - 7.1.2 Personuppgiftsskada   
- Förtydligat att försäkringen gäller för ren förmöghetsskada och kränkningsersättning vid 
personuppgiftsskada. 
 
8. Undantag 
- Undantagspunkter som innehåller någon ändring av betydelse anges nedan. 

 
8.1 Krav mellan försäkrade och 8.2 Försäkrads egendom 
- Förtydligat att personligt ansvar enligt aktiebolagslagen eller motsvarande inte omfattas. 
 
8.5 Hyrd, leasad, lånad eller nyttjad egendom 
- Förtydligat avseende hyrd eller leasad byggnad som den försäkrade enligt avtal är skyldig att 
teckna egendomsförsäkring för. 

 
8.6 Levererad produkt 
- Levererad egendom har bytts till levererad produkt och beskrivs närmare i AB-DF, Definitioner och 
Förklaringar. 
 
8.7 Återtagande och räddningskostnad 

- Omformulerad och utökats med fler ord i undantaget. 
 
8.11 Konsultuppdrag och rådgivande verksamhet 
- Förtydligat med ordet konsultuppdrag. 

 
8.12 Miljöskada 
- Omformulerad i förtydligande syfte. 

 
8.14 Trafikansvar 
- Omformulerad och förtydligad att skada på eget, hyrt, leasat eller lånat fordon inte omfattas. 
 
8.16 Flyg- och flygplatsansvar, luftfartygsprodukter m m 
- Utökat åtagande avseende skada genom levererade flygplansprodukter varmed nu endast 
undantas produkter och komponenter som med försäkrads kännedom är avsedda för luftfartygs eller 

luftfartsverksamhets struktur, maskineri och kontroll. Undantaget är också förtydligat samt nu 



 

  
undantas även skada genom produkt eller tjänst vid luftfartygs eller rymdobjekts start eller 
landning.  
 
8.18 Hälsorisker, läkemedel m m 
- Sammanslagning av flera punkter samt förtydliganden och några fler undantagna produkter, risker 
mm. 

 
8.21 Arbetsskada 
- Förtydligat avseende arbetsskada som drabbar annan än försäkrads arbetstagare samt för 
arbetsskada i land där obligatorisk arbetsskadeförsäkring saknas. 
 
8.22 Patientskada, klinisk behandling, kliniska försök 
- Undantar nu även verksamhet avseende klinisk behandling och kliniska försök. 

 
8.23 Böter, viten eller straffskadestånd 
- Undantag förtydligat avseende ersättningsanspråk som har sitt ursprung i böter, viten eller 

straffskadestånd såvida det inte är fråga om skadestånd som den försäkrade skulle vara skyldig att 
utge i frånvaro av böter eller vite. 
 
8.25 Diskriminering m m 

- Omformulerad och undantar även krav avseende  andra arbetsrättsliga situationer än 
diskriminering. (Detta villkorsnr tidigare använt för undantag avseende ERISA – Nordamerikansk lag. 
Är inte tillämpligt i avtal med detta villkor) 
 
8.26 Sexuellt utnyttjande, sexuella trakasserier och liknande 
- Nytt undantag avseende skada som har sitt ursprung i våldtäkt, sexuellt utnyttjande, sexuella 

trakasserier och liknande. 
 
8.27 Intrång i immateriella rättigheter 
- Nytt undantag avseende skada där anspråket avser intrång i immateriella rättigheter eller skada till 
följd av sådant intrång. 


