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1 Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och anställda hos den försäkrade för skada 
orsakad i tjänsten. Som anställd anses:
• Fysisk person som utför arbetsuppgifter i försäkrad verksamhet om ersättning för dennes arbete utgår  
 från den försäkrade.
• Studerande som praktiserar hos den försäkrade.
• Styrelseledamot, dock endast i samband med utövande av tjänst eller ideellt uppdrag hos den 
 försäkrade.
• Fysisk person som tillfälligt tillhandahålles den försäkrade av arbetsförmedling eller liknande  
 förmedling för att utföra arbetsuppgifter som normalt utförs av anställd.

1.1 FASTIGHETSÄGARANSVAR
Försäkringen gäller för försäkringstagaren såsom ägare, brukare eller nyttjanderättshavare av försäkrad 
fastighet.

1.2 BYGGHERREANSVAR
Försäkringen gäller för försäkringstagaren vid byggnads- och anläggningsarbete, utförd på försäkrad 
fastighet/byggnad.

1.3 MEDFÖRSÄKRAD
Försäkringen gäller även för eventuell medförsäkrad som anges i försäkringsbrev/bevis.

2 När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som inträffar under den tid försäkringen är i 
kraft (försäkringstiden). I försäkringsbrevet/beviset anges om andra regler gäller för ansvarsförsäkring-
ens giltighet.

2.1 MILJÖSKADA
Vid miljöskada gäller försäkringen för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade under den tid 
försäkringen är i kraft (försäkringstiden).

Anmärkning
Ett skadeståndskrav anses framställt då den försäkrade för första gången får ett skriftligt ersättningskrav 
eller då den försäkrade skriftligen underrättat försäkringsgivaren om att skada uppkommit. Den tidigare 
av dessa två tidpunkter är avgörande.
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3 Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar i hela världen utom i Nordamerika, annat än som anges i 
punkt 3.1 och 3.2 eller i försäkringsbrevet/beviset.

Nordamerika
Om tilläggsavtal träffats – vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet/beviset – gäller försäkringen för 
person- och sakskada som inträffar i Nordamerika eller för skadeståndskrav som grundas på i Nordame-
rika gällande skadeståndsrätt.

3.1 FÖRSÄLJNINGS- OCH INKÖPSRESOR
Vid försäljnings- och inköpsresor samt vid deltagande i konferenser och mässor gäller försäkringen för 
skada som inträffar i hela världen.

3.2 BYGGHERREANSVAR OCH MILJÖSKADA
Vid byggherreansvar och miljöskada gäller försäkringen endast för skada som inträffar inom Norden.

4 Försäkrad verksamhet

Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet/beviset angiven verksamhet.

6 Vad försäkringen gäller för

6.1 OMFATTNING
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt
• allmänna skadeståndsrättsliga regler
• allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde
• sedvanligt kontrakt med järnvägsförvaltning för skada genom rullande materiel, överskriden lastprofil,  
 trafik på stickspår eller begagnande av obevakad järnvägsövergång
• sedvanligt kontrakt med strömleverantör där den försäkrade övertagit ansvar enligt lagen om 
 elektriska anläggningar
• sedvanligt nyttjanderättsavtal med fastighetsägaren avseende övertaget fastighetsägaransvar
• avtal om personaluthyrning där den försäkrade åtagit sig ansvara för skada orsakad av uthyrd 
 personal.

6.1.1 PERSON- OCH SAKSKADA
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som är 
en direkt följd av sådan person- eller sakskada. Om försäkringen gör undantag för viss person- eller sak-
skada gäller försäkringen inte heller för förmögenhetsskada till följd av den undantagna skadan.
Försäkringen omfattar inte ren förmögenhetsskada med vilket förstås ekonomisk skada som uppkommer 
utan samband med att någon lider person- eller sakskada (se dock punkt 6.1.2 och 6.1.3).

6.1.2 SKADA ENLIGT MILJÖBALKEN
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person-, sak- och ren förmögenhetsskada som består i 
eller är en följd av miljöskada enligt Miljöbalken, enligt 6.1.2.1 och 6.1.2.2..

6.1.2.1 BYGGHERREANSVAR
Försäkringen gäller för den försäkrade i egenskap av byggherre på egen eller brukad fastighet när
• byggnads- och anläggningsarbete på sådan fastighet utförs för försäkringstagarens räkning och 
 uppgår till högst SEK 800 000 under försäkringsåret.

6.1.2.2 MILJÖSKADA TILL FÖLJD AV TILLFÄLLIGT FEL
Försäkringen gäller för den försäkrades skadeståndsskyldighet för miljöskada, enligt Miljöbalken 
(1988:808) eller andra grannelagsrättsliga regler under förutsättning att
• fel tillfälligt begås
• fel plötsligt och oförutsett uppkommer på byggnad, anläggning eller anordning.

6.1.3 EKONOMISK OCH IDEELL SKADA VID DATAREGISTERANSVAR
Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet för ekonomisk och ideell skada som den försäkrade i 
egenskap av registeransvarig kan åläggas enligt Artikel 82 Dataskyddsförordningen.

6.1.4 NYCKELFÖRLUST
Försäkringen ersätter skälig kostnad för ändring – eller om så är nödvändigt – byte av lås i fastighet inom 
Sverige i samband med att omhändertagen nyckel förkommit under förutsättning att försäkringstagaren 
är skyldig att svara för sådan kostnad.
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6.1.5 HYRD LOKAL ELLER BYGGNAD
Försäkringen gäller för skadeståndskrav till följd av brandskada eller skada till följd av utströmmande 
vatten, på lokal eller byggnad eller del därav, som den försäkrade eller för hans räkning annan person 
hyr eller leasar, om inte den försäkrade enligt avtal är skyldig att teckna brandförsäkring för lokalen eller 
byggnaden.

6.2 ÅTAGANDE
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga för skadan tillämplig 
självrisk åtar sig Försäkringsgivaren gentemot den försäkrade att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljeförfarande och i det fallet betala de rättegångs-  
 eller skiljedomskostnader som uppkommer för den försäkrade eller som denne åläggs att betala och  
 som denne inte kan få av motpart eller annan
• betala det skadestånd den försäkrade är skyldig att utge.

7 Vad försäkringen inte gäller för

Utöver allmänna undantag enligt Allmänna avtalsbestämmelser AA, punkt 6, gäller följande undantag.

7.1 FÖRSÄKRADS EGENDOM
Försäkringen gäller inte för skada på försäkrads egendom.

7.2 KRAV MELLAN FÖRSÄKRADE
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav mellan de försäkrade, om inte annat anges i försäkringsbre-
vet/beviset.

7.3 GEMENSAMMA EKONOMISKA INTRESSEN
Om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset gäller försäkringen inte för skadeståndskrav mellan den 
försäkrade och den försäkrades moder- eller dotterbolag, eller skadeståndskrav mellan den försäkrade 
och ett företag eller en verksamhet
• i samma koncern
• där ägarrelationen mellan den försäkrade och den som kräver skadestånd är 50% eller mer
• där den försäkrade ensam eller tillsammans med medförsäkrad, eller aktieägare i dessa, eller 
 aktieägarens nära anhörig har mer än 50% ägande eller betydande inflytande.

7.4 LEVERERAD PRODUKT ELLER AVLÄMNAT ARBETE

7.4.1 SKADA PÅ LEVERERAD PRODUKT ELLER AVLÄMNAT ARBETE
Försäkringen gäller inte för skada på produkt som den försäkrade levererar eller för felaktigt utfört ar-
bete.

Försäkringen gäller dock för skada på produkt som den försäkrade tidigare levererat eller tidigare avläm-
nat arbete om skadan
• inträffar till följd av att den försäkrade fullgör annat avtal än det tidigare leveransavtalet eller
• utför underhålls- eller servicearbeten efter garantitidens utgång.

7.4.2 KOSTNADER VID FEL I PRODUKT ELLER AVLÄMNAT ARBETE
Försäkringen omfattar inte kostnader för någon av följande åtgärder som avser eller har anknytning till 
levererade produkter eller avslutade arbeten:
• Att spåra produkter som har satts på marknaden.
• Information med anledning av fel, defekt eller säkerhetsbrist.
• Reklamation eller undersökning.
• Återtagande eller borttagande.
• Omleverans eller utbyte.
• Prisavdrag, täckningsköp eller hävning.
• Reparation, ändring eller justering.
• Deponering eller destruktion.

7.5 UTFÄSTELSE, GARANTI ELLER MARKNADSFÖRING
Försäkringen gäller inte för skada i den mån skadeståndskravet endast kan grundas på uttrycklig eller 
underförstådd utfästelse, garanti eller marknadsföring.

7.6 SÄRSKILT ÅTAGANDE
Försäkringen gäller inte för skada som försäkrad eller någon för vilken han svarar genom särskilt avtal 
åtagit sig att ersätta utöver gällande skadeståndsrätt eller försäkrat avtal.
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7.7 BERUSNING ELLER DROGPÅVERKAN
Försäkringen gäller inte för skada orsakad under självorsakad berusning eller annan drogpåverkan. Detta 
undantag gäller dock endast om försäkrads arbetsledning eller företagsledning hade kännedom om be-
rusningen eller påverkan.

7.8 KÄNDA FEL
Försäkringen gäller inte för skada genom levererad produkt eller avslutat arbete om den försäkrade eller 
dennes arbetsledning  känt till, eller borde ha känt till, felet eller bristen innan skadan uppkom och låtit bli 
att vidta rimliga åtgärder för att förhindra den.

7.9 BRISTANDE UNDERSÖKNING
Försäkringen gäller inte om den försäkrade eller dennes arbetsledning inte låtit utföra sedvanliga under-
sökningar, provningar eller analyser för att fastställa levererad produkts eller avslutat arbetes lämplighet 
för avsett ändamål och detta medfört att defekt i produkten eller arbetet inte upptäckts.

7.10 UNDANTAG FÖR VISS VERKSAMHET

7.10.1 RÅDGIVANDE VERKSAMHET (KONSULTUPPDRAG)
Försäkringen gäller inte för skada  till följd av fel eller försummelse i samband med konsultuppdrag.

7.10.2 STORA EVENEMANG
Om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset gäller försäkring inte för skada som uppkommit vid ar-
rangemang med fler än 10 000 besökare.

7.11 BYGGHERREANSVAR OCH MILJÖSKADA

7.11.1 BYGGHERREANSVAR
Försäkringen gäller inte för skada som omfattas av Miljöbalken (1998:808) eller andra grannelagsrättsliga 
regler som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av byggherre vid mark-, byggnads-, anlägg-
nings- eller installationsarbete. Undantaget gäller dock inte vid skada enligt punkt 6.1.2.1.

7.11.2 MILJÖSKADA TILL FÖLJD AV GRADVIS PÅVERKAN
Försäkringen gäller inte för miljöskada till följd av gradvis påverkan. Undantaget gäller dock inte vid mil-
jöskada enligt punkt 6.1.2.2. 

7.12 SKADA GENOM MOTORFORDON, FARTYG, SPÅRBUNDNA FORDON OCH LUFTFARTYG

7.12.1 MOTORFORDON
Försäkringen gäller inte för skada som
• omfattas av Trafikskadelagen (1975:1410, TSL) eller motsvarande utländsk lagstiftning
• inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat område

7.12.2 FARTYG OCH ANSVAR PÅ SJÖN
Försäkringen gäller inte för sakskada till följd av kollision orsakad genom fartyg eller båt eller av dessa 
bogserade föremål.

7.12.3 SPÅRBUNDNA FORDON
Om inte annat anges i försäkringsbrevet/beviset gäller försäkringen inte för skada genom spårbundna 
fordon. Undantaget avser inte sådan trafik som omfattas av punkt 6.1 Omfattning, 3 punkten. 

7.12.4 FLYG- OCH FLYGPLATSANSVAR
Försäkringen gäller inte för skada genom
•  luftfartyg eller produkter ingående i luftfartyg
• markutrustning avsedd att användas i samband med luftfart
Försäkringen gäller inte heller för det ansvar som kan åläggas den försäkrade i egenskap av flygplatsan-
svarig eller i samband med flygledning.

7.13 FARLIGA PRODUKTER, INGREDIENSER OCH KOMPONENTER

7.13.1 LÄKEMEDEL
Försäkringen gäller inte för skada genom läkemedel.

7.13.2 TOBAK
Försäkringen gäller inte för personskada orsakad av skadebringande egenskaper hos tobak/tobakspro-
dukter.



 GRUNDVILLKOR FÖR ANSVARSFÖRSÄKRING
GR AN:1 - GÄLLER FRÅN 2019-03-01

5

7.13.3 BLODPRODUKTER MM
Försäkringen gäller inte för skada som, direkt eller indirekt, orsakats av AIDS, HIV eller andra sjukdomar 
relaterade till produkter eller preparat från människoblod, serum eller andra kroppsvätskor. Försäkringen 
gäller inte heller för skada som är en direkt eller indirekt följd av dessa.

7.14 OMHÄNDERTAGEN EGENDOM
Försäkringen gäller inte för skada på
• egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan person hyrt, leasat, lånat eller annars 
 nyttjat. Dock gäller försäkringen enligt punkt 6.1.5 vid skada på hyrd lokal eller fastighet.
• motordrivna fordon, luftfartyg, skepp eller båtar som den försäkrade eller någon som denne ansvarar  
 för har omhändertagit, lånat eller annars nyttjat
• egendom som den försäkrade enligt avtal ska transportera, lagra eller lyfta.

7.14.1 NYCKELFÖRLUST
Vid nyckelförlust gäller inte försäkringen
• om nyckel var märkt med namn och/eller adress i klartext
• vid stöld ur olåst bil.
Omhändertagen nyckel ska i övrigt hanteras med normal aktsamhet

7.15 FÖRUTSEBAR SKADA
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av handlande eller underlåtenhet att handla som – med 
hänsyn till omständigheterna – innebär en betydande risk för skadans uppkomst. Försäkringen gäller dock 
om den försäkrade kan visa att varken den försäkrade eller dennes arbetsledning är medveten om eller 
borde ha varit medveten om skaderisken.

7.16 LAG, MYNDIGHETS FÖRESKRIFT ELLER BESLUT
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas genom åsidosättande av lag, myndighets föreskrift eller 
beslut, domstols dom eller beslut, såvida inte den försäkrade kan visa att den försäkrade eller dennes 
arbetsledning varken har eller borde ha haft kännedom om åsidosättandet.

7.17 ANNAN FÖRSÄKRING
Försäkringen gäller inte för arbetsskada som drabbar anställd till den försäkrade eller patientskada som 
kan ersättas genom arbetsskade-, social- eller patientförsäkring, annan gällande försäkring eller ersätt-
ningsform eller som tjänsteförmån. Undantaget tillämpas dock inte i den mån lagenlig regressrätt förelig-
ger mot den försäkrade.

7.18 BÖTER, VITEN ELLER STRAFFSKADESTÅND
Försäkringen omfattar inte böter, viten, straffskadestånd (till exempel ”punitive damages”) eller andra 
liknande kostnader.

7.19 FÖRSENING
Försäkringen gäller inte för skada som har samband med försening av något slag på den försäkrades sida.

7.20 TERRORISM
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt står i samband med 
terrorism.

9 Försäkringsbelopp och Högsta ersättning

Försäkringsbeloppet, som anges i försäkringsbrevet/beviset, utgör högsta ersättning som försäkringsgi-
varen betalar för skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljedoms- och räddningskostnader.

9.1 SAMMANLAGD ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
Försäkringsgivarens sammanlagda ersättningsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhets-
skada som är en direkt följd av sådan person- eller sakskada är begränsad till ett försäkringsbelopp för 
varje skada och totalt två försäkringsbelopp per försäkringsår, dock med begränsningar enligt punkt 9.2 
till 9.7. De i tillägg till ansvarsförsäkringen angivna försäkringsbeloppen ingår i det totala försäkringsbe-
loppet för ansvarsförsäkringen.

9.2 FLERA SKADOR - SERIESKADA

9.2.1 SKADA GENOM LEVERERAD PRODUKT - PRODUKTANSVAR
Vid skada genom levererad produkt är ersättningen begränsad till ett försäkringsbelopp för skador som 
orsakas av samma defekt hos en eller flera produkter oavsett om skadorna inträffar under ett eller flera 
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försäkringsår. Ersättning lämnas i det fallet intill det försäkringsbelopp som gäller vid den tidpunkt då 
första skadan inträffar.

9.2.2 FLERA SKADOR AV SAMMA ORSAK VID SAMMA TILLFÄLLE
Vid flera skador som uppkommer av samma orsak och inträffar vid samma tillfälle är ersättningen be-
gränsad till sammanlagt ett försäkringsbelopp.

9.2.3 FLERA MILJÖSKADOR AV SAMMA ORSAK
Vid flera skador som orsakas från samma verksamhet och av samma slags skadliga inverkan eller stör-
ning oavsett under vilket år skadeståndskrav framställs är ersättningen begränsad till ett försäkringsbe-
lopp. Ersättning lämnas i det fallet intill det försäkringsbelopp som gäller vid den tidpunkt då skadestånds-
krav första gången framställs.

9.3 BYGGHERREANSVAR OCH MILJÖSKADA

9.3.1 BYGGHERREANSVAR
Vid skada på grund av byggnads- och anläggningsarbeten på egen fastighet är försäkringsbeloppet vid  
• sak- och ren förmögenhetsskada SEK 1 000 000 vid varje skada och totalt per försäkringsår
• personskada SEK 10 000 000 vid varje skada och totalt per försäkringsår.

9.3.2 MILJÖSKADA TILL FÖLJD AV TILLFÄLLIGT FEL
Vid skadeståndsskyldighet för sak- och personskada samt ren förmögenhetsskada enligt Miljöbalken 
(1998:808) till följd av tillfälligt fel är försäkringsbeloppet SEK 1 000 000 vid varje skada och totalt per 
försäkringsår. 

9.4 SKADA VID DATAREGISTERANSVAR
Vid skadeståndsskyldighet för ekonomisk och ideell skada vid dataregisteransvar är ersättningen begrän-
sad till SEK 400 000 vid varje skada.

9.5 SKADA VID LYFT
Vid skada på egendom som lyfts är ersättningen begränsad till SEK 200 000 vid varje skada.

9.6 SKADA PÅ HYRD LOKAL ELLER BYGGNAD
Vid skada på hyrd lokal eller byggnad är ersättningen begränsad till SEK 5 000 000 vid varje skadetillfälle 
och sammanlagt per försäkringsår.

9.7 SKADA PÅ OMHÄNDERTAGEN EGENDOM OCH NYCKELFÖRLUST
Vid skada på omhändertagen egendom eller vid nyckelförlust enligt punkt 6.1.4 är ersättningen begrän-
sad till SEK 2 000 000 vid varje skada och högst SEK 4 000 000 per försäkringsår, om inte annat anges i 
försäkringsbrevet/beviset.

10 Självrisk

10.1 GRUNDSJÄLVRISK
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd, försäkringsgivarens utred-
ning, förhandling, rättegång, skiljeförfarande och räddningsåtgärd ett belopp som utgör den försäkrades 
självrisk. Lägsta självrisk för försäkringen anges i försäkringsbrevet/beviset (grundsjälvrisk).

10.1.1 FLERA SKADOR - SERIESKADA
Endast en självrisk – den som gäller då den första skadan inträffar – ska tillämpas
• vid flera skador som orsakas av samma defekt hos en eller flera produkter
• för flera skador som uppkommer av samma orsak och vid samma tillfälle.

10.1.1.1 MILJÖSKADA
Endast en självrisk – den som gäller då skadeståndskrav framställs första gången – ska tillämpas
• vid flera skador som orsakas från samma verksamhet och av samma slags skadliga inverkan 
 eller störning.

10.2 SÄRSKILD SJÄLVRISK
För vissa skadehändelser gäller annan självrisk enligt nedan. Är den valda grundsjälvrisken högre än de 
särskilda självriskerna gäller den högre grundsjälvrisken.

10.2.1 HETA ARBETEN
Självrisken är 30% av skadekostnaden, dock lägst 1 prisbasbelopp och högst 10 prisbasbelopp vid sak-
skada genom heta arbeten.
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10.2.2 BRANDFARLIG VÄTSKA
Självrisken är 1 prisbasbelopp vid sakskada genom brandfarlig vätska samt oljor av alla slag.

10.2.3 SPRÄNGNING
Självrisken är 30% av skadekostnaden, dock lägst 1 prisbasbelopp och högst 10 prisbasbelopp vid sak-
skada genom sprängning.

10.2.4 BYGGHERREANSVAR OCH MILJÖSKADA
Självrisken är 1 prisbasbelopp vid varje skada som ersätts vid byggherreansvar och miljöskada till följd av 
tillfälligt fel enligt punkt 6.1.2.1 och 6.1.2.2.

10.2.5 NORDAMERIKA
Självrisken är 3 prisbasbelopp vid varje skada som inträffar i Nordamerika.

10.2.6 OMHÄNDERTAGEN GENDOM OCH NYCKELFÖRLUST
Självrisken vid varje skada är 10% av skadebeloppet, dock lägst vald grundsjälvrisk.

11 Säkerhetsföreskrifter

11.1 DOKUMENTATIONSPLIKT
Den försäkrade ska i rimlig omfattning förvara dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverk-
ningsplaner, program- och systemtester, recept, instruktioner, bruksanvisningar, avtal, garantier och 
liknande handlingar på sådant sätt att de på försäkringsgivarens begäran kan uppvisas när det kan vara 
av betydelse för skadeutredning. 

11.2 PÅFÖLJD VID ÅSIDOSÄTTANDE AV SÄKERHETSFÖRESKRIFT
Om den försäkrade inte iakttar sina skyldigheter och det kan antas vara till men för försäkringsgivaren, är 
försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning, som annars borde ha betalats.

13 Ersättningsregler

Skada ersätts enligt skadeståndsrättsliga regler.

13.4 SKADEERSÄTTNING
Försäkringsgivaren ersätter
•  kostnader och skadestånd enligt åtagande i punkt 6.2
•  räddningskostnad enligt, Allmänna Avtalsbestämmelser (AA), punkt 7.3
med avdrag för
•  självrisk enligt punkt 10.


