Förnyelseinformation avseende särskilt villkor A394:11, Åtkomstförsäkring för
materialleverantör – fast egendom, 2016-12-01
Nedan följer information om ändringar av betydelse. Några nya undantag har tillkommit. Viss
omnumrering har gjorts. 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 med början 2016-12-01.
Åtkomstförsäkring för materialleverantör – fast egendom
Inledning som avgränsar vilken verksamhet detta villkor gäller för – försäkrad i egenskap av
materialleverantör i sådan verksamhet som är försäkrad enligt försäkringsbrevet.
Anmärkning som förklarar vad som avses som fel i detta villkor.
(1. Vem försäkringen gäller för)
Punkten borttagen vilket innebär att det som framgår i grundvillkoret gäller även för detta särskilda
villkor.
2. När försäkringen gäller
Lika som tidigare men tillagt att reklamationen även ska grundas på omständigheter som första
gången kommer till försäkrads kännedom efter den ursprungliga begynnelsedagen*.
Skriftligen har strukits. Även muntlig reklamation utgör grund för när försäkringen gäller.
Att försäkringen inte gäller för vara levererad under försäkringstiden har förbättrats till att
försäkringen inte gäller för vara som levererats tidigare än tre år före försäkringens ursprungliga
begynnelsedag*.
*Förklaring av vad som är den ursprungliga begynnelsedagen – begynnelsedagen för den första
åtkomstförsäkringen med detta villkor, hos Moderna, i obruten följd.
3. Var försäkringen gäller
Förtydligat att det är åtkomst- och återställandekostnader som vidtas inom Norden som försäkringen
gäller för.
6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
Punkten är omformulerad och förtydligad, bland annat avseende seriefel.
Behovet av försäkringsbelopp varierar för materialleverantörer beroende på leveransbestämmelse. I
villkoret ges ett grundskydd på 500 000 SEK. Detta kan ändras och bör höjas till ett belopp som
motsvarar det ansvarsbelopp som försäkrad tar på sig enligt den eller de leveransbestämmelser som
den försäkrade använder i sin verksamhet.
Vid samtidig byggnadsgaranti-/byggfelsförsäkring och liknande är högsta ersättningsbelopp höjt till
100 prisbasbelopp, dock högst försäkringsbeloppet.
7. Vad försäkringen gäller för
7.1 Omfattning
Omformulerad och avgränsad vad gäller vilka leverensbestämmelser som försäkringen täcker =
ABM07, AA VVS 09, ALEM 09 och ABM 07 Fabriksbetong – under förutsättning att någon av dessa är
avtalad. Om sådan leveransbestämmelse inte är avtalad gäller försäkringen för ansvar enligt
Köplagen eller motsvarande utländsk lag.
Om försäkrad har behov av att andra leveransbestämmelser täcks, får önskemål om vilken
leveransbestämmelse man vill ha täckt sändas till Moderna för bedömning. Observera att detta
endast kan utökas för leveransbestämmelser avseende material som infogas i fast egendom.
Åtkomstkostnader och återställandekostnader är förklarade, sist i stycket.

Begränsningen avseende att försäkringen endast täcker kostnader till följd av vara som infogats i
fast egendom är förtydligad och skriven i ett eget stycke.
Förtydligat att försäkringen inte gäller för åtagande utöver leveransbestämmelse eller köplag enligt
första stycket.
8. Undantag
Grundvillkorets undantag upphävs och endast nedanstående undantag gäller. Därför fler undantag i
detta villkor samt några nya.
8.2 Förutsebar risk
Försäkringen gäller inte om försäkrad insåg eller borde ha insett att varan hade felet när varan
tillhandahölls.
8.3 Krav enligt lag, myndighetsföreskrift eller avtal
Försäkringen gäller inte om försäkrad insett eller borde ha insett att man åsidosatt krav enligt lag,
myndighetsföreskrift eller avtal och ändå levererat varan/satt varan i omlopp.
8.4 Sedvanlig provning/kontroll
Försäkringen gäller inte om försäkrad underlåtit att genomföra för branschen sedvanlig
provning/kontroll av varan.
8.8 Försening
Försäkringen gäller inte för kostnader p.g.a. försening.
8.10 Återkrav
Om den försäkrade har avtalat bort sin återkravsrätt mot annan ansvarig, gäller inte försäkringen för
kostnad som i sig hade kunnat omfattas av försäkringen och sedan hade kunnat återkrävas av
annan.
8.12 Kostnader för undersökning, transport, destruktion med mera
Försäkringen gäller inte för kostnader för undersökningar, tester och liknande av försäkrads vara.
Försäkringen gäller inte heller för kostnader föranledda av återtagande, återkallelse, information,
annonsering och hantering avseende försäkrads vara eller av egendom som den är införlivad i. Med
hantering avses här även transporter, resor, övernattning, traktamenten, destruktion, emballage
eller liknande.
8.13 Försäkrads egendom och krav mellan försäkrade
Försäkringen gäller inte för kostnader avseende försäkrads egendom och heller för reklamationer och
krav mellan försäkrade.
23. Självrisk
23.1 Grundsjälvrisk
Grundsjälvrisken är 1 pbb som tidigare. Endast en självrisk för alla kostnader i samband med ett
seriefel.
23.2 Särskild självrisk
Om felet beror på ny eller ändrad design eller konstruktion eller på material som ändrats eller bytts
ut gäller en särskild självrisk. Denna är 20% av de sammanlagda kostnaderna, dock lägst 50 000
SEK, utöver den självrisk som avtalats för åtkomstförsäkringen. Gäller för fel som upptäckts inom
två år från när varan levererats/satts i omlopp.
39. Försäkrads reklamationsskyldighet
Här anges att den försäkrade är skyldig att reklamera mot annan ansvarig för felet inom de
tidsfrister som gäller i aktuellt avtal eller köplag. Påföljden om detta inte skett är att Moderna får
göra avdrag på ersättningen motsvarande den skada Moderna lider.

