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6.4 Ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada
6.4.1 Ren förmögenhetsskada
6.4.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet
Försäkringen gäller uteslutande för de försäkrade och sådan verksamhet som anges i försäkringsbrevet.
Försäkringstagaren har ensam rätt att ingå avtal med Försäkringsgivaren om ändring eller upphörande
av försäkringen och att mottaga uppsägning av försäkringen.
6.4.1.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs under försäkringstiden avseende skada som har
orsakats av den försäkrade under försäkringstiden.
Ett skadeståndskrav skall anses framställt då den försäkrade första gången fått skriftligt
skadeståndskrav med angivande av den grund och den utredning för kravet som med hänsyn till
omständigheterna skäligen kan begäras av den som gör gällande kravet.
Har skada inträffat enbart pga den försäkrades underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder, skall
skadan anses orsakad vid den tidpunkt då den försäkrade senast hade kunnat förhindra skadans
uppkomst.
Utökad giltighetstid
Avtal kan träffas om annan giltighetstid, retroaktivt datum eller förlängd anmälningstid.
RETROAKTIVT DATUM:
Om försäkringen tecknas att gälla för skada orsakad före försäkringens ikraftträdande anges avtalad
tidpunkt i försäkringsbrevet.
FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID:
Om försäkringen tecknas att gälla för skadeståndskrav som framställs efter försäkringstiden för skada
som orsakats under försäkringstiden, anges avtalad tidpunkt i försäkringsbrevet.
6.4.1.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för försäkrad verksamhet inom det geografiska område som anges i
försäkringsbrevet.
6.4.1.5 Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är begränsat enligt nedan.
Högsta ersättning
Försäkringsbeloppet är det högsta sammanlagda belopp av kostnader för vilket Försäkringsgivaren
svarar pga sitt åtagande enligt 6.4.1.7 nedan, till följd av samtliga skadeståndskrav, som framställs
under ett och samma försäkringsår.
Serieskada
Vid beräkning av högsta ersättning skall alla skadeståndskrav som grundas på ett och samma fel eller
en och samma försummelse anses framställda under det försäkringsår då det första kravet framställdes.
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6.4.1.6 Självrisk
Av sammanlagda kostnader för skadestånd, utredning, förhandling, rättegång och
skiljemannaförfarande har den försäkrade vid varje skada att såsom självrisk svara för ett belopp som
anges i försäkringsbrevet.
Vid serieskada enligt 6.4.1.5 enl ovan avdras endast en självrisk.
Självriskbelopp som uttrycks i *)basbelopp avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor.
6.4.1.7 Försäkringensomfattning
6.4.1.7.1 Försäkringsgivarens åtagande
Försäkringen omfattar den försäkrades skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som tillfogas
annan än den försäkrade på grund av fel eller försummelse. Försäkringen omfattar endast
skadeståndsskyldighet enligt svensk rätt om inte annat anges i försäkringsbrevet.
Med ren förmögenhetsskada förstås ekonomisk skada som uppkommit utan samband med att någon
lider person- eller sakskada.
I fråga om skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken åtar sig
Försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att
- utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
- förhandla med den som kräver skadestånd
- föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande
- betala skadestånd och rättegångs- samt skiljedomskostnader som den försäkrade har
att svara för.
6.4.1.7.4 Undantag
Uppsåt och risktagande
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade, dennes anställda eller anlitade uppdragstagare
orsakat med uppsåt eller i övrigt genom medvetet lagstridigt handlande eller underlåtet handlande.
Försäkringen gäller inte heller för skada som den försäkrades företagsledning eller arbetsledning borde
ha insett skulle med stor sannolikhet komma att inträffa och som den försäkrades företagsledning eller
arbetsledning skäligen kunnat förhindra.
Kända krav/ omständigheter
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav som den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg
eller borde ha insett skulle komma att framställas.
Undantagna personer
Försäkringen gäller inte för skada som tillfogas den försäkrade eller ägare eller delägare i sådant
fåmansföretag som avses i skattelagstiftningen och ej heller ledamot av den försäkrades styrelse.
Särskilt åtagande
Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet pga garanterat eller på annat sätt särskilt utfäst
resultat eller ansvar i den mån inte skadeståndsskyldighet hade förelegat utan garantin eller utfästelsen.
Böter och viten
Försäkringen gäller inte för skada i form av böter eller viten.
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Dröjsmål
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att uppdrag eller leverans eller del därav inte
utförs eller redovisas inom tid som särskilt avtalats för uppdraget mellan försäkringstagaren och
dennes uppdragsgivare.
Ansvarsbegränsning i avtal m m
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav i den mån kravet inte hade kunnat göras gällande om den
försäkrade hade åberopat ansvarsbegränsning enligt avtal eller författning.
Levererad egendom
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav som grundas på eller är en följd av fel, brist eller
skadebringande egenskaper i fast egendom eller lösöre som tillhandahålles eller levereras av den
försäkrade.
Patentintrång och liknande
Försäkringen gäller inte för skada orsakad genom patentintrång, varumärkesintrång eller intrång i
upphovsrätt.
Insolvens
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav som grundas på eller är en följd av den försäkrades
insolvens.
Miljöskada
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav som grundas på eller är en följd av miljöskada enligt
miljöskadelagen, miljöskyddslagen eller motsvarande utländsk lag.
Atomkärnprocess
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess,
asbest eller EMF (Elektromagnetiska fält).
6.4.1.9 Säkerhetsföreskrifter
Instruktion
Om den försäkrade har utfärdat intern föreskrift, instruktion el dyl, som uppgivits för
Försäkringsgivaren vid tecknandet av försäkringen och som gäller för försäkrad verksamhet, skall
bestämmelse däri, som är ägnade att förebygga eller begränsa skada, anses utgöra säkerhetsföreskrifter
som är meddelade i försäkringen.
Informationsskyldighet
Information hos den försäkrades företagsledning eller arbetsledning av betydelse för ett aktsamt
bedrivande av den försäkrade verksamheten, skall utan dröjsmål vidarebefordras av ledningen till de
handläggare som utför verksamheten.
Kompetens
Den försäkrade skall se till att handläggare i den försäkrade verksamheten har sådan utbildning och
erfarenhet som normalt i sådan verksamhet förutsättes för utförande av handläggarens arbetsuppgifter.
Övriga säkerhetsföreskrifter
Dessutom kan andra säkerhetsföreskrifter ha meddelats vilket då anges i försäkringsbrevet.
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Påföljd
Åsidosättes meddelad säkerhetsföreskrift gäller Försäkringsgvarens åtaganden vid försäkringsfall
endast i den del skadan skulle ha inträffat även om föreskriften hade blivit iakttagen.
6.4.1.12 Skaderegleringsbestämmelser
6.4.1.12.1 Anmälan om skada och ersättningskrav
Skadeståndskrav eller händelse som kan leda till skadeståndskrav och ersättningskrav mot
Försäkringsgivaren skall anmälas omedelbart.
Försummas anmälningsplikten och kan det antas att detta varit till men för Försäkringsgivaren, är
Försäkringsgivaren helt eller i skälig utsträckning fritt från sina åtaganden i fråga om försäkringsfallet.
Beträffande preskription, se Kap 10, punkt 10.13.
6.4.1.12.2 Skyldighet att lämna upplysning
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning och utan dröjsmål lämna Försäkringsgivaren handlingar
och andra upplysningar som kan vara av betydelse för skadeutredning. Om den försäkrade i bedrägligt
syfte uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning, gäller inte försäkringen.
Har ersättning, på felaktig grund, redan utbetalats är den försäkrade återbetalningsskyldig.
6.4.1.12.3 Skyldighet att utreda, vittna m m
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar
som är av betydelse för bedömande av skadefallet och den försäkrades ansvarighet och som kan
genomföras inom den försäkrades verksamhet. Den försäkrade är även skyldig att utan ersättning tillse
att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning i rättegång kan föras med hjälp av hos
den försäkrade anställd personal.
6.4.1.12.4 Ersättningsbegränsning
Avdrag skall göras från eljest utgående ersättning för
- ersättning som den skadelidande har gottgjort den försäkrade på grund av uppdrag som har
samband med oaktsamheten
- skadeståndskrav till den del den försäkrade kan kvitta kravet mot skadeståndskrav som den
försäkrade kan göra gällande mot den skadelidande pga samma händelse.
6.4.1.12.5 Stämning och rättegångsombud
Om den försäkrade instämmes till domstol eller till skiljemannaförfarande eller erhåller uppgift om att
så skall komma att ske, skall detta omedelbart anmälas till Försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren
utser rättegångsombud. Om den försäkrade inte iakttar dessa skyldigheter kan en dom om
ersättningsskyldighet för den försäkrade inte åberopas mot Försäkringsgivaren och inte heller ersätter
Försäkringsgivaren därvid uppkomna rättegångs- eller skiljemannakostnader.
6.4.1.12.6 Uppgörelse i godo
Om den försäkrade utan Försäkringsgivarens tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner
ersättningskrav eller utbetalar ersättning, är Försäkringsgivaren fritt från ansvarighet om inte kravet
uppenbart var lagligen grundat.
Den försäkrade är - om Försäkringsgivaren så önskar - skyldig att medverka till uppgörelse i godo med
den skadelidande.
Har Försäkringsgivaren förklarat sig villigt att göra upp i godo med den skadeståndsberättigade, är det
fritt från ytterligare åtaganden till följd av dennes skadeståndskrav. Detsamma gäller för det fall att den
försäkrades skadeståndsskyldighet fastställts genom tredskodom.
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6.4.1.12.8 Dröjsmålsränta
Försäkringsgivaren betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som
på honom ankommer enligt 6.4.1.12.
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