Förnyelseinformation Ansvarsförsäkring för Tekniska konsulter A 53:9 och BL Ka
BL Ka:4 ersätts av A 53:9.
Från och med 2017-05-01 gäller en ny villkorsversion för särskilda villkoret Ansvarsförsäkring för
tekniska konsulter A53 och BL Ka. Nedan följer information om ändringar av betydelse. I övrigt har
en del ändringar gjorts i förtydligande syfte och av redaktionell karaktär. Texten nedan är en
förenklad beskrivning och inte villkorstext.
Det fullständiga villkoret finns att hämta på www.modernaforsakringar.se/foretagindustri under
fliken Villkorsbank/Aktuella villkor.
Numreringen nedan följder den nya villkorsversionen, med angivande av villkorspunkt i tidigare
version inom parentes.
(1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet)
Borttagen villkorspunkt då försäkringen i denna del följer villkoret för allmän ansvarsförsäkring.
6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
Omformulerad i förtydligande syfte, samt inlagt försäkringsbelopp i villkoret på 120 prisbasbelopp
om inte annat framgår av försäkringsbrevet. Tillkommande text avseende flera miljöskador som
orsakas av samma händelse. Även tillkommande punkter med begränsat belopp till 120
prisbasbelopp (sublimiter): 6.1 Nödvändig mängd, 6.2 Intrång i immateriella rättigheter och 6.3
Förlust av information, för att försäkringen ska motsvara avtalsvillkor i ABK09.
7. Vad försäkringen gäller för
Villkorspunkten är omstrukturerad samt så har ett nytt stycke tillkommit gällande kundspecifika
avtal och andra vedertagna standardavtal än allmänna bestämmelser utgivna av
branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde. Dessa omfattas av försäkringen till
den del de motsvarar nämnda allmänna bestämmelser.
8. Undantag
Undantagen är till viss del omskrivna i nya versionen i första hand för att förtydliga, samt så har nya
tillkommit.
Följande undantag har ändrats utöver de som enbart omformulerats i förtydligande syfte:
8.3 (8.20) Hyrd, leasad, lånad eller nyttjad egendom
Ny rubrik, hette i tidigare version Omhändertagen egendom.
8.4 (8.2) Utfästelse och garanti
Andra stycket i villkorspunkten är nytt och avser åtagande i form av sk hold harmless agreements.
8.5 (8.32) Arbetsskada
Förtydligat avseende arbetsskada som drabbar annan än försäkrads arbetstagare.
8.7 (8.33) Böter, viten eller straffskadestånd
Tillägg i villkorstexten att inte heller byggnadsavgift eller rättegångskostnader i samband med
brottmål eller talan angående annan påföljd omfattas. Även nytt andra stycke vari framgår att
försäkringen inte heller omfattar ersättningsanspråk som har sitt ursprung i böter, viten,
straffskadestånd eller byggnadsavgift.
8.8 (8.11) Entreprenadverksamhet eller leverans av material
Ny rubrik, hette i tidigare version Utförande och leverans.
Följande undantag är nya:
8.14 Patent
8.15 Malware

Följande undantag har strukits i nya versionen då motsvarande undantag framgår av villkoret i övrigt
eller allmänna avtalsbestämmelser:
8.1 Försäkringstagarens egendom
8.14 Kontraktsansvar
8.21 Kalkylfel med mera
Omfattas i nya versionen med begränsat försäkringsbelopp, se punkt 6.1.
8.30 Förutsebar skada
23. Självrisk
I villkoret har lagts in att självrisken är ett prisbasbelopp vid varje skada om inte annat avtalats. Vid
serieskada är det borttaget att endast en självrisk ska tillämpas vid flera skador som uppkommer till
följd av samma uppdrag.
(41. Åtgärder vid skada
42. Skaderegleringsbestämmelser och preskription
43. Tidpunkt för betalning av ersättning)
Dessa villkorspunkter är borttagna, då det framgår av allmänna avtalsbestämmelser, AB-DF.

