Förnyelseinformation avseende särskilt villkor A348:9 Ansvarsförsäkring för Byggherre –
årsförsäkring 2016-12-01
Mindre ändringar och omformuleringar har genomförts i förtydligande syfte och av redaktionell
karaktär. Nedan följer information om ändringar av betydelse. Omnumrering har gjorts.
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.
Ansvarsförsäkring för Byggherre - årsförsäkring
1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet
Förtydligat att försäkringen gäller för försäkrad i egenskap av
byggherre eller
entreprenör som övertagit byggherreansvaret i skriftligt avtal
Utan tilläggsavtal gäller försäkringen inte för
projekt där kontraktssumman för markarbeten överstiger 10 miljoner
projekt avseende bro, viadukt, bergrum, tunnel, atomkraftverk, petrokemisk industri,
dammbyggnad, vattenkraftstation, hamnanläggning och arbete i eller ovanför vattendrag,
sjö eller hav mm då kontraktssumman överstiger 1 miljon
pålnings-, spontnings- eller sprängningsarbeten och ändring av grundvattennivån då
kontraktssumman överstiger 100 000 kr
(2. När försäkringen gäller)
Punkten har tagits bort i detta villkor. Innebär att den regel som gäller i punkt 2 i det
ansvarsförsäkringsvillkor som är grundvillkor till detta särskilda villkor, även gäller här.
Detta innebär att det normalt är när skada inträffat som försäkringen ska ha varit kraft.
3. Var försäkringen gäller
Byggherreansvarsförsäkringen gäller inom Norden.
7. Vad försäkringen gäller för
Tvåårsgränsen upphävd.
Både för sakskada och ren förmögenhetsskada gäller nu att en förutsättning för försäkringsskyddet
är att lag, författning eller myndighets föreskrift inte medvetet åsidosatts och att försäkringen gäller
för plötslig och oförutsedd skada.
Vid ren förmögenhetsskada måste det dessutom vara en skada som beror på att tillfälligt fel begås
av den försäkrade.
23. Självrisk
Lägsta självrisk för ren förmögenhetsskada har sänkts till 1 pbb. Denna självrisk gäller om inte
särskilt angivits högre självrisk för ren förmögenhetsskada i försäkringsbrevet.
37. Besiktning och dokumentation samt 38. Säkerhetsföreskrifter
Tidigare bestämmelser nu uppdelade i besiktning och dokumentation i en punkt och säkerhetsföreskrifter i en egen punkt. Definitionen av säkerhetsföreskrift talar om att förebygga och begränsa
skada. Besiktning och dokumentation handlar inte om det, utan om att i efterhand kunna utreda om
samband finns mellan markarbetet och skador.
Förtydligat innehållet samt kopplat rätt påföljd till rätt bestämmelse.
Definitioner
Markarbete är definierat.

