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Skada till följd av väsentligt fel efter
garantitiden T103:1

Gäller från och med 2010-08-01.

Med tillämpning av grundvillkor samt i försäkringsbrevet/ beviset angivna villkor i övrigt, gäller följande 
ändringar och tillägg. 

*Asterisk anges när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i slutet av villkoret.

1 När försäkringen gäller 

EFTER GARANTITIDENS UTGÅNG 
För objekttypen Arbeten (Entreprenaden) uppförd enligt AB 04 och ABT 06 gäller försäkringen dessutom 
inom ansvarstiden* men efter garantitidens utgång för skada 
• som framträder och upptäcks under den tid försäkringen är i kraft och som beror på fel i Arbeten   
• som inte utgör Montageverksamhet 
• som uppkommer vid avhjälpande av sådant fel under förutsättning att försäkringstagaren enligt AB  
 04 och ABT 06 är skyldig att ersätta skadan till följd av Väsentligt fel*. 

2 Försäkrade skadehändelser 

Vid skada, som kan omfattas av försäkringen och som överstiger tillämplig självrisk, åtar sig Försäkrings-
givaren dessutom gentemot försäkringstagaren att 
• utreda om ansvarighet föreligger 
• förhandla med motparten 
• föra försäkringstagarens talan vid rättegång eller  skiljemannaförfarande och därvid betala de   
 rättegångs- eller skiljemannakostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som inte  
 kan utfås av motpart eller annan. 

3 Försäkringsbelopp

3.1 FÖRSÄKRINGSFORM 
Förstariskförsäkring tillämpas för denna tilläggsförsäkring. 

3.2 ERSÄTTNINGSREGLER 
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för skador till följd av fel efter garantitiden är begränsad till 
försäkringsbeloppet för Arbeten, dock högst 
• SEK 10 000 000 vid varje skada 
• SEK 20 000 000 per försäkringsår 

Ersättning för skada, som uppkommer av samma orsak under en följd av år, är begränsad till de 
försäkringsbelopp per skada och försäkringsår som gäller det år skadan framträder och upptäcks.

4 Självrisk 

Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada, utredning, förhandling, 
rättegång, skiljemannaförfarande, röjning och räddning en självrisk som utgör 1 prisbasbelopp.

 Definitioner

ANSVARSTID
Med ansvarstid avses entreprenörens tioåriga ansvarstid enligt AB eller ABT.

VÄSENTLIGT FEL
Med väsentligt fel avses sådant fel som anges i kommentaren till AB 04/ ABT 06, kapitel 4, § 6, 1-5 
stycket. Har parterna kommit överens om annan definition – beloppsmässig eller annan – är denna inte 
bindande för försäkringsgivaren.


