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Förnyelseinformation Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter F 303:6. 
Gäller från 2018-05-01 

 
Från och med 2018-05-01 gäller en ny villkorsversion för Ansvarsförsäkring för rådgivande 
konsulter, F 303.  
 
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.  
 
1. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
Punkten är borttagen, då detta villkor är ett tillägg till allmänt villkor för ansvarsförsäkring, A 2001 
Ansvarsförsäkring för företag och fastighet, och därmed följer det villkoret avseende denna punkt. 

I och med att punkten stryks i detta villkor utökas omfattningen till att även omfatta dotterbolag 
som tillkommer under försäkringstiden under 60 dagar enligt de förutsättningar som framgår i 

villkoret (se villkor A 2001 punkt 1). 
 
2. När försäkringen gäller 
I första stycket har förtydligats vad som avses med försäkringens ursprungliga begynnelsedag. 
 

Andra och tredje styckena är nya för att förtydliga när försäkringen gäller vid serieskada. Sista 
stycket är nytt och behandlar när försäkringen gäller i händelse av ändring av försäkringsavtalet 
under försäkringstiden. 
 
Text har lagts till under rubriken Anmärkning som förtydligar när skada anses orsakad om den 
orsakas genom den försäkrades underlåtenhet att handla. Stycket Anmärkning låg tidigare under 

villkorspunkt 2.2 Efteranmälan men är nu flyttad att ligga under punkt 2. 
 
2.2 Efteranmälan 
Ändring i texten så att efteranmälan kan göras endast om försäkringen inte förnyas på grund av 
att den försäkrade verksamheten upphör, eller om försäkringen upphör genom uppsägning av 

Moderna. Jämfört med tidigare villkorsversion innebär det en avgränsning avseende möjlighet till 
efteranmälan av skadeståndskrav. 

 
3. Var försäkringen gäller 
Förtydligande text har lagts till innebärande att om den geografisk omfattning utökats ska det 
framgå av försäkringsbrevet särskilt avseende Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter. 
 
6. Försäkringsbelopp - Högsta ersättning 
Villkorspunkten är omstrukturerade och förtydligad, observera också att underpunkternas 

numrering är ändrad.  
 
Försäkringsbeloppet har ändrats från ett per uppdrag till ett per skada. 
 
Andra stycket är nytt och behandlar situationen om en skada helt eller delvis kan omfattas av flera 
i försäkringsavtalet angivna delmoment och/eller av särskilda villkor. 
 

Tredje stycket behandlar serieskada, motsvarande text låg i tidigare villkorsversion under punkt 

6.2. Skillnad är att med serieskada avsågs tidigare flera skador som uppkommer till följd av 
samma uppdrag eller ett och samma fel eller försummelse, men i nya versionen definieras som 
samtliga skador till följd av samma eller liknande orsaker så vida inte de enskilda orsakerna 
saknar inbördes samband. Se hela definition av begreppet serieskada i ansvarsförsäkring i AB-DF, 
Allmänna avtalsbestämmelser och definitioner - förklaringar. 

 
Fjärde stycket är nytt och förtydligar vad som gäller avseende begränsade ersättningsbelopp; 
sådant belopp ligger inom, och utökar inte, försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen. 
 
Observera att nya begränsade ersättningsbelopp (sublimiter) har lagts in i villkoret, de har 
samtliga begränsat försäkringsskydd till 1 000 000 SEK och avser följande: 
6.1 Malware 

http://www.modernaforsakringar.se/foretagindustri
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6.2 Förlust av information 
6.3 Personuppgiftsskada 

 
7. Vad försäkringen gäller för 
7.1 Omfattning 
Underpunkterna 7.1.1 och 7.1.3 är strukna och motsvarande omfattning är inlagd under punkt 
7.1. Ett nytt andra stycke har tillkommit som förtydligar att villkoret även omfattar andra 
vedertagna standardavtal eller kundspecifika avtal till den del de motsvarar allmänna 

bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde. 
 
7.2 Åtagande 
Texten under denna punkt har tagits bort och det hänvisas nu enbart till det allmänna 
ansvarsvillkorets motsvarande punkt. Innebär ett förtydligande avseende att ränta på 
skadeståndet inkluderas i Modernas åtagande, samt två nya stycken avseende om särskild 
specialistkompetens måste anlitas och angående ersättning av skäliga räddningsåtgärder. 

 
8. Undantag 

Undantagslistan har setts över och ett antal nya undantag har tillkommit. Några undantag har 
även strukits då detta framgår i andra delar av villkoret, av villkor för allmän ansvarsförsäkring 
eller allmänna avtalsbestämmelser.  En del av undantagen även numrerats om för att följa 
strukturen i övrigt i villkoret. 
 

Följande undantag har strukits, numreringen avser tidigare villkorsversion: 
8.1 Försäkringstagarens egendom 
8.14 Kontraktsansvar 
8.16 Avhjälpande 
8.30 Förutsebar skada 
 

Följande undantag har tillkommit i nya villkorsversionen: 
8.14 Indirekta skador 
8.15 Annonsering med mera 
8.16 Miljöskada 
8.17 Styrelseuppdrag 

8.18 Kursförändring 
8.19 Insolvens 

8.20 Företagshemlighet 
8.21 Lag om offentlig upphandling 
8.26 Tillståndspliktig verksamhet 
8.27 Juridisk rådgivning 
8.28 Finansiell rådgivning 
 
Följande undantag har ändrats (tidigare villkorsversions numrering anges inom parentes): 

8.3 Utfästelse och garanti (8.3) 
Ett nytt andra stycke har tillkommit avseende hold harmless agreements. 
 
8.4 Försening (8.13) 
Sista meningen omformulerad för förtydligande.  
 
8.8 Patent med mera (8.19) 

Ny förtydligande text tillkommit avseende att försäkringen inte heller gäller för produktionsbortfall, 

förlorat täckningsbidrag, utebliven vinst eller annan ekonomisk skada till följd av intrång i 
patenträttigheter, varumärke eller upphovsrätt. 
 
8.9 Transporterad, hyrd, leasad, lånad eller nyttjad egendom (8.20) 
Rubriken är bytt, hette tidigare Omhändertagen egendom. 

 
8.10 Fel i underlag (8.21) 
Rubriken är bytt, hette tidigare Kalkylfel med mera. Texten är omformulerad för att vara anpassad 
till rådgivande verksamhet som inte avser tekniska konsulter.  
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8.12 Arbetsskada (8.32) 
Texten omformulerad och ny text har tillkommit för att förtydliga hur villkoret gäller vid 

arbetsskada. 
 
8.13 Böter, viten eller straffskadestånd (8.33) 
I den exemplifierande uppräkningen av ersättningar och påföljder har tillkommit byggnadsavgift 
och sanktionsavgift. Ny text har också tillkommit avseende att undantaget även omfattar 
rättegångskostnad i samband med brottmål eller talan angående annan påföljd. Vidare har ett nytt 

andra stycke tillkommit avseende ersättningsanspråk som har sitt ursprung i böter, viten och 
straffskadestånd. 
 
8.24 IT-verksamhet (8.5.4) 
Rubriken är bytt, hette tidigare Dataverksamhet. 
 
8.25 Tekniskt arbete (8.5.5) 

Texten är omformulerad för att förtydliga vad som avses med tekniskt arbete. 
 

22. Ersättningsregler 
Villkorspunkten är struken då ersättningsreglerna framgår av allmänna avtalsbestämmelser. 
 
23. Självrisk 
Nytt i villkorspunkten är att en grundsjälvrisk på ett prisbasbelopp har lagts in i villkoret, om annat 

avtalats framgår det av försäkringsbrevet. Det har också tillkommit text som förtydligar vad som 
avses med en skada; varje fel eller försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller 
anvisningar. 
 
Nedanstående villkorspunkter är strukna då de enbart var hänvisningar till allmänna 
avtalsbestämmelser: 

41. Åtgärder vid skada 
42. Skaderegleringsbestämmelser och preskription 
43. Tidpunkt för betalning av ersättning 
 
 

 
 


