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FÖRKÖPSINFORMATION

Ansvarsförsäkring – villkor GR AN:1
Försäkringen gäller om någon kräver skadestånd av företaget på grund av en sak- eller personskada.
Försäkringen omfattar både kostnader för utredning och ersättning av eventuellt skadestånd.
VAD TÄCKER FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. Försäkringen gäller för
skada som inträffar i hela världen utom i Nordamerika.
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada som
är en direkt följd av sådan person- eller sakskada.
Försäkringen gäller även, med begränsade belopp, för skadeståndsskyldighet till följd av
• byggherreansvar
• miljöskada vid tillfälligt fel
• ekonomisk och ideell skada vid dataregisteransvar
• nyckelförlust
• skada på hyrd lokal eller byggnad
• skada på omhändertagen egendom.
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga självrisken åtar vi
oss att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra företagets talan vid rättegång eller skiljeförfarande och i det fallet betala de rättegångs- eller
skiljedomskostnader som uppkommer för företaget eller som företaget åläggs att betala och som
inte kan fås av motpart eller annan
• betala det skadestånd företaget är skyldig att utge.
HUR HÖG KAN ERSÄTTNINGEN BLI?
Om inget annat anges i försäkringsbrevet utgör försäkringsbeloppet 10 000 000 SEK.
VAD FINNS DET FÖR UNDANTAG I FÖRSÄKRINGEN?
Försäkringen gäller bland annat inte för
• ren förmögenhetsskada, det vill säga ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att
någon lider person- eller sakskada
• skada på företagets egendom
• skada på levererad produkt eller egendom
• miljöskada till följd av gradvis påverkan
• skada orsakad av läkemedel, asbest, PCB, tobak eller formaldehyd
• skada som var möjlig att förutse
• krav mellan två parter som täcks av samma försäkring.
VAD ÄR SJÄLVRISKEN VID SKADA?
Du har en självrisk vid varje skadetillfälle. Självrisken anges i försäkringsbrevet.
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