FÖRKÖPSINFORMATION ENTREPRENADFÖRSÄKRING

Förköpsinformation 			
Entreprenadförsäkring
Omfattning
Försäkringen gäller på arbetsområde för entreprenadverksamhet, som byggnads-, anläggnings- och
installationsarbeten samt för montage.
Försäkringen gäller även för skada under transport till eller från arbetsområde, dock högst intill 		
400 000 kr vid varje skada.
Dessutom ger försäkringen skydd för befintlig egendom i direkt anslutning till arbetsområde om den
försäkrade skriftligen åtagit sig att försäkra denna egendom.
Försäkringen uppfyller kraven på basomfattning i allriskförsäkring med beskrivning i AF AMA 07 		
i anslutning till AB 04 och ABT 06 eller motsvarande branschavtal.

Försäkrad egendom
Försäkringen gäller med i försäkringsbrevet/beviset angivna försäkringsbelopp.
Försäkringen omfattar egendom som försäkrad äger eller som försäkringstagaren enligt entreprenadavtalet eller annat skriftligt avtal är ersättningsskyldig för eller åtagit sig att försäkra.
Försäkringen omfattar Entreprenad, Hjälpmedel och Befintlig egendom.
Försäkringen omfattar med ett begränsat belopp annan egendom även om den inte anges i försäkringsbrevet/beviset – s.k. fribelopp. Vilken egendom och vilket belopp det är fråga om framgår av de full-		
ständiga villkoren.
Följande egendom omfattas endast om särskilt tilläggsavtal finns.
• Entreprenad – i den mån arbetsåtagandet överstiger 800 000 kr – avseende petrokemisk industri,
bro, viadukt, bergrum, tunnel, dammbyggnad, vattenkraftstation, atomkraftverk, hamnanläggning
eller arbeten under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller hav.
• Hjälpmedel av typ mobilkran, tornsvängkran, gräv-, schakt-, väg- och pålningsmaskin samt övriga
motordrivna fordon och släpfordon till dessa, luftfartyg, luftkuddefarkoster (svävare), hydrokoptrar,
skepp och båtar, timmersläp, kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk samt byggnadsverk
under bogsering till sjöss.
Försäkringen gäller inte för egendom som försäkringstagaren hyr ut eller leasar ut, såvida detta inte är
angivet i försäkringsbrevet/beviset.

Skadehändelser
Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.
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Viktiga undantag och begränsningar
Bland annat gäller inte försäkringen för
• svinn
• bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.
• skada på begagnad egendom ingående i sådana Entreprenad som utgör montage verksamhet.
FÖR ENTREPRENADEN GÄLLER FÖRSÄKRINGEN INTE FÖR KOSTNAD FÖR ATT ÅTGÄRDA
• Fel i material eller i utförd arbetsprestation och inte heller för skada på Arbeten som orsakats av
sådant fel.
• Entreprenad som är felaktig p.g.a. ofullständiga eller felaktiga beräkningar, ritningar, beskrivningar,
råd eller anvisningar och inte heller för skada på Entreprenaden som orsakats av sådan felaktighet.
FÖR HJÄLPMEDEL GÄLLER FÖRSÄKRINGEN INTE FÖR SKADA
• på förbrukningsmaterial
• av sådan art som inte är en följd av påvisbar yttre orsak
• som består i sönderfrysning av förbränningsmotor med därtill hörande kylsystem
• som består i att utrustning till bergborrmaskin fastnar eller går förlorad under marknivå.
FÖR BEFINTLIG EGENDOM GÄLLER FÖRSÄKRINGEN INTE UTAN SÄRSKILT TILLÄGGSAVTAL FÖR
SKADA GENOM
• sprängning
• pålning, spontning eller annat grundläggningsarbete.
Låsändringar till följd av att nyckel eller låskod förkommit ersätts med upp till 400 000 kr. Ersättningen
förutsätter att nyckel eller kod som förvarats i godkänt värdeskåp hos försäkringstagaren eller dennes
ombud har stulits i samband med inbrott eller förkommit vid rån.

Säkerhetsföreskrifter
Åsidosättande av säkerhetsföreskrift medför nedsättning av ersättningen. Vid allvarlig försummelse kan
ersättningen till och med helt falla bort.

Exempel på säkerhetsföreskrifter
Försäkringen gäller för skada genom stöld eller annat tillgrepp om tidpunkten för brottet kan preciseras
och om säkerhetsföreskrifter för inbrottsskydd har följts. Detta innebär bland annat att försäkrad egendom som förvaras på arbetsområde ska, när den inte är under uppsikt, förvaras inlåst i t ex byggnad,
container eller arbetsbod.
Nyckel till sådana utrymmen får inte förvaras i eller i anslutning till låset.
Egendom som på grund av t ex vikt eller volym inte kan förvaras i låst utrymme måste förvaras inom
inhägnat område eller låsas fast.
Fordon som under landtransport till och från arbetsområde inte hålls under uppsikt ska vara täckt samt
låst. Då fordonet lämnas ska startnyckel borttagas.
Säkerhetskopia ska finnas för datamedia såsom register- och produktionsdata, system-, standard och
applikationsprogram. Kopian ska förvaras i annan byggnad som är belägen så att risk för skada på både
original och kopia inte samtidigt föreligger.
Den försäkrade, berörda anställda och anlitade entreprenörer ska tillse att föreskrifter för Heta Arbeten
följs i samband med tillfälliga heta arbeten med svetsning, skärning och liknande brandfarliga arbeten.
Den försäkrade ska tillse att föreskrifter som meddelats i lag eller förordning i syfte att förhindra eller
begränsa skada iakttas. Dessa föreskrifter avser bl.a. brandfarliga och explosiva varor, kemiska produkter,
miljöskydd, skydd mot olyckor och elektrisk starkströmsanläggning.
Arkivalier, dvs. ritningar, register, kartotek och dylikt, som vid skada inte kan rekonstrueras utan anlitande
av expertis, ska vara mikrofilmade eller på annat sätt kopierade. Filmen eller kopian ska förvaras på annan
plats än försäkringsstället.
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