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Vem försäkringen gäller för och
försäkrad verksamhet

1.1
Försäkringstagaren
Försäkringen omfattar all tidigare, nuvarande och framtida verksamhet bedriven av försäkringstagaren, medförsäkrade samt dotterbolag.
Försäkringen gäller för försäkringstagaren, dennes arbetstagare samt styrelseledamöter och förtroendevalda
för skada orsakad i tjänsten.
Konsoliderade dotterbolag – utanför Nordamerika – som
försäkrad förvärvar eller bildar under försäkringsperioden, omfattas automatiskt av försäkringen.
Observera dock 11.5.1 avseende riskökning
1.2
Fastighetsägare
Försäkringen gäller även för ansvar för fastighet om den
försäkrade är ägare, brukare eller tomträttsinnehavare till
fastighet.
1.3
Annan verksamhet och andra försäkrade
Försäkringen gäller även för annan verksamhet som
bedrivs av försäkringstagaren och även för andra personer som försäkringstagaren ansvarar för eller uttryckligen åtagit sig att försäkra, inkluderande men inte begränsat till:
 elev och andra personer under utbildning.
 elev i skolpolisverksamhet.
 personer som vistas på institution eller i särskilt hem.
 ideella föreningar som enligt avtal med Stockholms
stad svarar för drift och/eller skötsel av kommunala
anläggningar och verksamheter är medförsäkrade vad
avser sådant ansvar som Stockholms stad skulle ha
haft för anläggningen/verksamheten om avtalet inte
funnits.
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När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid
försäkringen är i kraft. Försäkringstiden framgår av försäkringsbrevet.
För anspråk till följd av rådgivning eller annan ren förmögenhetsskada gäller dock försäkringen för krav som
skriftligen framställs mot försäkrad under försäkringstiden för skada som inträffat efter 2000-01-01.
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Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i hela världen. För skada orsakad av
levererad produkt eller vid miljöskada enligt 6.20 gäller
försäkringen inte i Nordamerika.
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4.2
Avtalat ansvar
Försäkringen gäller även för ersättningsskyldighet som
följer av
 allmänna
bestämmelser
utgivna
av
branschorganisation inom försäkringstagarens verksamhetsområde, då dessa avtalats.
 sedvanligt kontrakt med SJ eller annan 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 Ellagen.
 sedvanligt nyttjanderättsavtal med fastighetsägare avseende övertaget fastighetsägaransvar.
4.3
Produktansvar
Försäkringen omfattar även skadeståndsskyldighet för
skada genom levererad produkt - produktansvarsskada.
4.4
Person- och sakskada
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för personoch sakskada samt förmögenhetsskada som är en direkt
följd av sådan ersättningsbar skada och som drabbar
samma skadelidande.
4.5
Ren förmögenhetsskada
Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet för ren
förmögenhetsskada som den försäkrade kan åläggas
 vid myndighetsutövning.
 enligt Lagen om offentlig upphandling LOU, Lagen
om valfrihetssystem LOV, Lagen om upphandling
inom försörjningssektorerna LUF, Lagen om
upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
LUFS
och
Lagen
om
upphandling
av
byggkoncessioner och tjänstekoncessioner LUK.
Avseende ansvar som den försäkrade kan åläggas enligt dessa lagar gäller försäkringen inte för skadeståndsanspråk som uppkommit på grund av att
kriterierna för en upphandling har ändrats sedan offert
avlämnats av anbudsgivare.
 enligt Plan och bygglagen, PBL.
 vid kommunal rådgivning som inte är att betrakta som
myndighetsutövning. (Se även 6.22, 7.2.5.) Försäkringen gäller även för krav som skriftligen framställs mot försäkrad under försäkringstiden för skada
som inträffat efter 2000-01-01.
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet för ren förmögenhetsskada enligt detta moment är begränsad enligt
9.3.3. Detta begränsade försäkringsbelopp ingår i det
totala försäkringsbeloppet för Stockholms stad som
framgår av försäkringsbrevet.

Vad försäkringen gäller för
4.6

4.1
Allmänt ansvar
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.
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Ansvar och Miljöansvar för byggherre och
entreprenör
Försäkringen omfattar sak-, person- och ren förmögenhetsskada.
Försäkringen gäller för den försäkrades skadeståndsansvar enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, som

följer av samordningsansvaret enligt Arbetsmiljölagen
samt för miljöskada enligt Miljöbalken eller andra
grannelagsrättsliga
regler.
Försäkringsgivarens
ersättningsskyldighet enligt detta särskilda moment
begränsas enligt 9.3.3.
Dessa begränsade försäkringsbelopp ingår i det totala
försäkringsbeloppet för Stockholms stad som framgår av
försäkringsbrevet.

Försäkringen ersätter även Stockholm Vatten Holding
ABs, inklusive dotterbolags, skadeståndsskyldighet i
samband med vattenskada orsakad av vatten- eller
avloppsledningsnätet. Försäkringsbeloppet är begränsat
enligt 9.3.3.
Detta begränsade försäkringsbelopp ingår i det totala försäkringsbeloppet för Stockholms stad som framgår av
försäkringsbrevet.

4.6.1 Säkerhetsföreskrifter byggherre och entreprenör

4.8
Ansvar enligt Personuppgiftslagen, PUL
Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet för
ekonomisk och ideell skada som den försäkrade kan bli
skyldig att betala enligt 48 § i Personuppgiftslagen, PUL
(1998:204).
Försäkringsbeloppet är begränsat enligt 9.3.3.
Detta begränsade försäkringsbelopp ingår i det totala försäkringsbeloppet för Stockholms stad som framgår av
försäkringsbrevet.

4.6.1.1

Allmänt

Den försäkrade är skyldig att vidta alla rimliga åtgärder
för att förhindra/minska skada. Arbetena ska anpassas till
förhållandena på arbetsplatsen, samt till byggnader,
anläggningar, annan egendom samt personer i
grannskapet.
Den försäkrade ska iaktta
 att föreskrifter i lag, författning och föreläggande av
myndighet följs.
 att anvisningar och regler enligt branschregler följs.
 att Arbetarskyddsstyrelsen anvisningar följs.
 att föreskrifter som meddelats av tillverkare,
leverantör, besiktningsman eller motsvarande i syfte
att förhindra eller begränsa skada följs.
4.6.1.2

Markarbeten

Innan markarbeten påbörjas ska förbesiktning
(synförrättning) ske av den egendom i grannskapet som
enligt
erfarenhet
löper
risk
att
skadas.
Förbesiktningsprotokoll ska upprättas och provtryckning
av skorstensstock utföras av behörig person.
Föreligger risk för skador genom markskakning ska
vibrationsmätning utföras och vibrationsmätningsprotokoll upprättas.
Vid sprängning ska sprängjournal föras över varje salva.
Efter markarbetenas avslutande ska egendomen utan
dröjsmål efterbesiktigas.
4.6.1.3

Grundvatten

Vid arbeten där grundvattennivån kan påverkas ska
erforderliga undersökningar göras före arbetets
genomförande för att fastställa grundvattennivån och
dessutom ska nivån följas under arbetets gång.
4.6.2 Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift

Åsidosätts säkerhetsföreskrift gäller försäkringen endast
om försäkrad genom tillförlitlig utredning kan bevisa att
skadan uppkommit till följd av arbetena. Det åligger den
försäkrade att tillhandahålla sådan utredning.
Åsidosätts säkerhetsföreskrifterna är försäkringsgivarens
ersättningsskyldighet begränsad enligt bestämmelserna i
Försäkringsavtalslagen, FAL.
4.7
Skada till följd av översvämning
Försäkringen ersätter skador till följd av översvämning i
samband med nederbörd. Försäkringsbeloppet är begränsat enligt 9.3.3.

4.9
Patientförsäkring
Försäkringen
gäller
för
personskada
enligt
Patientskadelagen (1996:799) som orsakats patient
under den tid försäkringen är i kraft.
Med patient jämställs den som frivilligt deltar som
försöksperson i medicinsk forskning eller som donerar
organ eller annat biologiskt material för transplantation
eller annat medicinskt ändamål.
Försäkringen omfattar all den hälso- och sjukvård som
Stockholms stad bedriver, och omfattar även den hälsooch sjukvård som bedrivs av annan på uppdrag av
staden, även om detta är en annan juridisk person.
Försäkringsbeloppet för varje skadehändelse är
begränsat till högst 1 000 gånger det basbelopp enligt
Lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller när
ersättningen bestäms. För varje skadad patient är dock
försäkringsbeloppet för varje skadehändelse begränsat
till högst 200 gånger detta basbelopp. Dessutom gäller
vad som ytterligare framgår i 10 och 11 §§ i
Patientskadelagen (1996:799).
4.10 Särskilda bestämmelser
Se under 7 Särskilda bestämmelser för kommunal verksamhet.
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Åtagande

Vid skadeståndskrav - som kan omfattas av försäkringen
och som överstiger avtalad 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 skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs-,

5

eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få
ut av motpart eller annan.
 betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig
att erlägga.
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Undantag och begränsningar

6.1
Böter och viten
Försäkringen gäller inte för böter och viten.
6.2
Straffskadestånd
Försäkringen gäller inte för straffskadestånd eller annan
liknande ersättning.
6.3
Skada på levererad produkt
Försäkringen gäller inte för skada på produkt som den
försäkrade levererat och inte heller för förmögenhetsförlust till följd därav.
Försäkringen gäller inte heller för skada som kan avhjälpas genom åtgärdande av fel, brist eller defekt hos levererad produkt. Produkten anses levererad då den enligt
köprättsliga regler utlämnats.
Har den försäkrade utfört eller låtit utföra installation,
montage eller annan åtgärd i samband med leverans ingår
dessa åtaganden i den levererade produkten.
Undantaget avser inte skada som inträffar till följd av att
den försäkrade fullgör avtal som inte har samband med
leveransavtalet.
6.4
Asbest, PCB, läkemedel, mm.
Försäkringen gäller inte för personskador som förorsakats av att den skadelidande utsatts för skadlig påverkan av asbest, formaldehyd, PCB, silikon, elektromagnetiska fält eller läkemedel.
6.5
Reklamation, återtagande, mm.
Försäkringen gäller inte för kostnad i samband med
reklamation, för återtagande, reparation, återställande,
utbyte, borttagande eller indragning av levererad produkt.
6.6
Ingrepps- och utbyteskostnader
Om egendom skadas, och skadan inte ersätts av denna
försäkring, ersätts inte heller kostnader för åtgärder föranledda av att egendomen måste undersökas, repareras
eller bytas ut och att ingrepp därvid måste ske i annan
egendom än den levererade produkten.
Dock ersätts hälften av kostnaderna för ingrepp som är
gemensamt för att undersöka, reparera eller byta ut såväl
undantagen som ersättningsbar egendom.
Vad som anges i första och andra stycket beträffande ersättning vid ingrepp gäller även för demontering, flyttning eller annan åtkomståtgärd.
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6.6.1 Åtkomst- och återställandekostnader

Med ändring av 6.6 utvidgas försäkringen att gälla för åtkomst- och återställandekostnader på grund av fel i produkt som försäkrad levererat.
Skada enligt detta utvidgade skydd anses ha inträffat då
fel i av försäkrade levererad produkt först konstaterats.
Försäkringen gäller dock inte för
 det avtalade värdet av den levererade produkten, kostnad för utbytesprodukten eller kostnad för reparation
av den produkt som den försäkrade levererat.
 kostnader som uppstår på grund av fel i produkt och
som enbart består i att produkten, eller del därav, i
fråga om mängd eller förpackning inte stämmer överens med vad som följer av leveransavtal eller köprättsliga bestämmelser.
 kostnad för produktionsbortfall, utebliven vinst eller
annan ekonomisk följdförlust.
 kostnad som försäkrad åtagit sig att ersätta utöver vad
som följer av försäkrat avtal eller gällande rätt.
6.7
Bristande prestationsförmåga
Försäkringen gäller inte vid skada som beror på funktionsbrist, för låg verkningsgrad eller bristande prestationsförmåga hos den levererade produkten, i den mån
skadeståndsanspråket endast kan grundas på uttrycklig
eller underförstådd utfästelse eller garanti.
6.8
Bristande lämplighet
Försäkringen gäller inte vid skada genom levererad produkt när den försäkrade underlåtit att utföra sedvanliga
undersökningar, provningar eller analyser för att fastställa produktens lämplighet för avsett ändamål.
6.9
Omhändertagen egendom
Försäkringen gäller inte för skada på
 sådan del av egendomen som skadats på grund av att
delen felaktigt eller bristfälligt åtgärdats vid utförandet av försäkringstagarens åtagande. Dock omfattas
skada på egendom som den försäkrade eller för
dennes räkning annan person åtagit sig att installera,
montera, demontera, bearbeta, reparera, kontrollera,
besiktiga, eller tillse, på grund av att egendomen måste undersökas, repareras eller bytas ut och att ingrepp
därvid måste ske i annan egendom. Dessutom ersätts
skälig kostnad för låsändring, eller om så erfordras,
byte av lås i fastigheter i samband med att nyckel förkommit. Detta gäller under förutsättning att den försäkrade är skyldig att svara för sådan kostnad.
Ersättning lämnas dock inte om nycklarna varit
märkta med namn och/eller adress i klartext, lämnats
kvar i dörr eller om nycklarna stulits ur olåst bil.
 egendom som är föremål för lyft eller transport om
särskilt åtagande angående lyft eller transport träffats.
 egendom som försäkringstagaren eller annan för
dennes räkning hyrt, leasat, lånat eller på annat sätt
nyttjat. Dock gäller försäkringen för skada på hyrd
lokal.

Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet enligt detta
moment är begränsat till 30 prisbasbelopp per skada och
högst 60 prisbasbelopp för samtliga skador som inträffar
under samma försäkringsperiod. För skada på hyrd lokal
gäller försäkringen dock intill det fulla försäkringsbeloppet.
Detta begränsade försäkringsbelopp ingår i det totala försäkringsbeloppet för Stockholms stad som framgår av
försäkringsbrevet.
6.10 Trafik med motordrivet fordon
Försäkringen gäller inte för skada som omfattas av trafikförsäkring vilken tillhandahålls i landet ifråga och som
inträffat till följd av trafik med motordrivet fordon för
vilket trafikskadelagen gäller eller motsvarande tillämplig utländsk lagstiftning, när den försäkrade eller
någon som denne ansvarar för är ägare, brukare eller
förare av det motordrivna fordonet. Detta undantag tillämpas även om den försäkrade underlåtit att teckna trafikförsäkring.
Försäkringen omfattar dock trafikskada som inträffar i
Nordamerika överstigande 1 MUSD.
Denna försäkring omfattar dock aldrig skador till den del
ersättning kan lämnas genom lokalt tecknad trafikförsäkring.
6.11 Luftfartyg, skepp, båtar, mm.
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade –
eller någon för vilken denne svarar – är ansvarig för i
egenskap av ägare, brukare eller förare av
 luftfartyg, svävare eller hydrokopter.
 segel- eller maskindrivna skepp och båtar såvitt gäller
sakskada till följd av kollision med fasta eller flytande
föremål.
 kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk eller
bogserade föremål, såvitt inte särskilt avtal därom
träffats med försäkringsgivaren.
Undantaget tillämpas inte för småbåtar. Med småbåt avses kanot, roddbåt, båt med utombordsmotor högst 10 hk,
segelbåt med segelyta högst 7,5 kvm avsedda för t ex
räddnings- eller fritidsverksamhet.
6.12 Levererade luftfartyg eller luftfartygskomponenter
Försäkringen gäller inte för skada genom levererade luftfartyg eller komponenter till sådana. Med komponent
avses här produkt som särskilt konstruerats/tillverkats för
användning i sådan farkost.
6.13 Flygplats
Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet till
följd av verksamhet som uppkommer inom flygplatsområde där AFIS-flygtjänst enligt Luftfartsverkets bestämmelser eller mer omfattande flygtjänst bedrivs.

6.14 Atomskada
Försäkringen gäller inte för sådan atomskada som den
försäkrade kan göras ansvarig för enligt Atomansvarighetslagen eller motsvarande tillämplig utländsk lagstiftning.
6.15 Annan försäkring
Försäkringen gäller inte i den mån ersättning för skadan
kan utgå genom arbetsskade- eller socialförsäkring eller
annan försäkring. Undantaget tillämpas inte i den mån
lagenlig regressrätt föreligger.
6.16 Grov vårdslöshet och uppsåt
Försäkringsgivaren är inte ansvarig gentemot försäkrad
för skada som denne orsakat genom grov vårdslöshet eller till någon del orsakat med uppsåt.
6.17 Förutsebar skada
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer
under sådana omständigheter att det inneburit betydande
risk för skadans uppkomst.
Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att
varken den försäkrade eller dennes arbetsledning
(styrelse, verkställande ledning eller anställd i
arbetsledande befattning) varit medveten om, eller
borde ha varit medveten om, skaderisken.

6.18 Skada i USA eller Kanada
Försäkringen gäller inte för skada som inträffar i USA
eller Kanada genom produkt som den försäkrade eller för
dennes räkning annan person levererat till USA eller
Kanada.
6.19 Brottslig handling
Försäkringen gäller inte för skada som anställd hos försäkrad orsakar genom en brottslig handling.
6.20 Miljöskada
Försäkringen gäller inte för miljöskada.
Vid miljöskada utanför Nordamerika skall detta undantag
inte tillämpas om skadan är en direkt och oundviklig följd
av en plötslig, oförutsebar och identifierbar händelse.
6.21 Känd eller förutsebar miljöskada
Försäkringen gäller inte för miljöskada som vid
försäkringens ikraftträdande var känd eller borde vara
känd av företags-/driftledning.
Försäkringen omfattar inte heller miljöskada som har
sina orsaker i sådana omständigheter att den försäkrade
eller dennes företags-/driftsledning borde insett att skada
skulle komma att inträffa.
6.22 Rådgivande verksamhet
Försäkringen gäller inte för ren förmögenhetsskada vid
arvoderad rådgivning utöver vad som framgår av 4.5.
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6.23 Kliniska försök
Försäkringen gäller inte för skador i samband med
kliniska försök.
6.24 Krav mellan försäkrade
Försäkringen gäller inte för skador som de försäkrade
orsakar varandra.







i särskola, dagcenter eller liknande.
i familjehem.
i annat hem för vård och boende.
kortvarigt i annans hem i övrigt.
tillfälligt i sin kontaktpersons eller kontaktfamiljs
hem.

7.2.2 När försäkringen gäller

6.25 Lag, myndighets föreskrift, domstols dom
eller beslut.
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom
åsidosättande av lag, myndighets föreskrift, domstols
dom eller beslut, såvida inte den försäkrade kan visa att
arbetsledningen varken haft eller borde haft kännedom
om åsidosättandet.

Försäkringen gäller för skada som försäkrad under försäkringstiden vållat från och med intagningen eller
inskrivningen till och med den definitiva utskrivningen.
För försäkrad som vistas utanför institution gäller försäkringen för skada som den försäkrade vållar under den
tid den försäkrade är placerad i annat hem än det egna.
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Försäkringen gäller för skada som vårdtagare orsakar under den tid då denne befinner sig inom eller i omedelbar
närhet av den enhet där vårdtagaren får vård eller omsorg
samt då vårdtagaren befinner sig utanför vårdenheten
under tillsyn av vårdpersonal eller någon annan som har
åtagit sig tillsynen, dock inte föräldrar, vårdnadshavare
eller annan vårdtagare som placerats i samma hem.

Särskilda bestämmelser för kommunal
verksamhet

7.1

Skador orsakade av elever och andra
personer under utbildning
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för följande skador, som orsakas av elev eller annan person under
vistelse på arbetsplats hos näringsidkare för yrkesutbildning, arbetslivsorientering eller samhällsinriktad praktik,
eller enligt särskilt avtal mellan den försäkrade och näringsidkaren.
 person- och sakskada - oberoende av om vållande föreligger - samt ren förmögenhetsskada till följd av
brott som tillfogas näringsidkaren eller dennes
anställda.
 skadestånd som näringsidkaren enligt skadeståndslagen är skyldig att utge, i egenskap av arbetsgivare för
elev eller annan person, på grund av skada som vållats
av elev eller annan person.
Bestämmelserna i 6.9 angående omhändertagen egendom
tillämpas inte.
7.1.1 Elev i skolpolisverksamhet

För skola som anordnar skolpolisverksamhet omfattar
försäkringen även elevens personliga ansvar i samband
med sådan verksamhet.
7.2

Skador orsakade av person som vistas på
institution eller i särskilt hem

7.2.3 Var försäkringen gäller

7.2.4 Vad försäkringen gäller för

Försäkringen gäller även för skada och förlust som den
försäkrade vållat med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. Skada ersätts utan tillämpning av begränsningarna
i 2 kap 4-5 §§ i skadeståndslagen.
7.2.5 Försäkringens omfattning

Ersättning lämnas endast för;
 person- eller sakskada som vårdtagare tillfogat vårdpersonal eller enskild person som stadigvarande är
verksam eller boende i hushållet/hemmet där vårdtagaren placerats enligt 7.2.1.
 person och sakskada som vårdtagare, vid tillfällig
vistelse för av vårdgivaren bestämd verksamhet utanför hemmet, tillfogat enskild person inom platsen för
den verksamheten eller tillfogat huvudman för den
verksamheten.
 ren förmögenhetsskada genom brott, vilket tillfogats
enskilda personer enligt första och andra punkten
ovan.

7.2.6 Vad försäkringen inte gäller för
7.2.1 Vem försäkringen gäller för

Med ändring av 1 Vem försäkringen gäller för och
försäkrad verksamhet, men med tillämpning av villkoren
i övrigt gäller försäkringen för skador orsakade av
vårdtagare som placerats på institution eller i särskilt hem
enligt nedan.
Med vårdtagare avses en person som, till följd av myndighetsbeslut av behörig instans hos försäkringstagaren i
enlighet med en vårdlag, eller som straffpåföljd, placerats
utanför det egna hemmet.
 på institution.
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Ersättning enligt 7.2.5 lämnas inte för skada
 som vårdtagare tillfogar sin make/maka, sina föräldrar eller sina barn, om dessa är folkbokförda på samma adress, eller bosatta i samma lägenhet, som vårdtagaren.
 för vilken ersättning lämnas enligt brottsskadelagen,
 för vilken staten, annan kommun eller landstinget är
ansvarig.
 på egendom tillhörig staten, kommun eller landsting,
 som vållats under yrkesverksamhet i samband med
anställning.

 i den mån skadan kan ersättas genom annan gällande
försäkring.
 som vårdtagaren orsakar annan vårdtagare som placerats i samma hem.

kan antas ha varit till men för försäkringsgivaren, är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den
ersättning som annars skulle ha lämnats, eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.

7.2.7 Skada på omhändertagen egendom

8.1.2 Anmälan om skada

 Med ändring av 6.9 gäller försäkringen även för skada
på egendom som den försäkrade lånat, nyttjat eller
eljest fått omhänderta av person respektive huvudman
som avses i 7.2.5 ovan.

Skada eller händelse som kan förväntas medföra
skadeståndskrav skall anmälas till försäkringsgivaren
snarast möjligt och senast ett år från tidpunkten när det
förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till
försäkringsskydd inträdde, annars går rätten till
ersättning och försäkringsskydd förlorad.

7.3

Bilverkstad, bensinstation, garage och
motorverkstad
Med ändring av 6.9 gäller försäkringen för skada på
egendom som försäkrad tagit befattning med.
Ersättning enligt detta villkor lämnas dock inte för:
 skada på egendom som försäkrad eller annan för
dennes räkning hyrt, leasat, lånat eller i övrigt nyttjat.
 skada på egendom som försäkrad eller annan för
dennes räkning åtagit sig uppföra eller tillverka.
 skada på skepp eller båt. Detta undantag gäller inte
motor med därtill hörande utrustning eller om arbetet
endast avsett påfyllning av motorbränsle eller olja
mm, oljebyte, smörjning, byte av batteri, tändstift
eller brytarspetsar.
 skada på den del av egendomen som vid skadetillfället är föremål för arbete. Denna begränsning
gäller inte om åtgärden endast avsett påfyllning av
motorbränsle eller olja mm, oljebyte, smörjning,
tvättning, vaxning, byte av batteri, tändstift, brytarspetsar eller däck.
 skada på egendom som orsakats i samband med förflyttning utanför område som disponeras för verksamheten. Denna begränsning gäller inte om skadan
är en följd av fel vid åtgärd som vidtagits före förflyttningen.
 skada på egendom i samband med bärgning. Denna
begränsning gäller inte vid skada på motordrivet
fordon samt släpfordon då dessa förbereds för transport från bärgningsplatsen.
 skada genom stöld eller skadegörelse.
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Åtgärder vid skada

8.1
Räddningsplikt
Då skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav
inträffat eller kan befaras komma att inträffa är den
försäkrade skyldig att efter förmåga verka för att begränsa eller avvärja skadan. Häri innefattas skyldighet att
vidta sådan åtgärd som omnämns i 6.5. Den försäkrade
skall vidare, om tredje man är ersättningsskyldig, vidta
erforderliga åtgärder för att bevara försäkringsgivarens
rätt mot denne.

8.1.3 Skadeståndskrav

Skadeståndskrav skall vidarebefordras till försäkringsgivaren så snart praktiskt möjligt efter det att försäkrad
erhållit dem. Om ersättningskravet inte framförts till försäkringsgivaren inom ett år, efter det att den försäkrade
erhållit skadeståndskravet, är försäkringsgivaren fri från
ersättningsskyldighet.
8.1.4 Utredning m.m.

Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de
utredningar, analyser och undersökningar, som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades
ansvarighet, vilka kan genomföras inom den försäkrades
verksamhet. I händelse av rättegång skall den försäkrade
tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigs bevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd personal.
8.1.5 Dokumentationsplikt

Dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept och liknande handlingar skall i
rimlig omfattning förvaras och på försäkringsgivarens
begäran företes när detta kan vara av betydelse för att
kunna fastställa leveranstidpunkt, om skadeståndsskyldighet föreligger, om produkt varit defekt vid leverans,
mm.
Om den försäkrade inte iakttar sina skyldigheter enligt
dessa bestämmelser och det kan antas vara till väsentligt
men för försäkringsgivaren är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning, som annars
skulle ha lämnats.
8.1.6 Uppgörelse i godo

Om försäkringsgivaren, efter godkännande av Stockholms stads juridiska avdelning, så begär är den försäkrade skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den
skadelidande. Den försäkrade har dock inte rätt att utan
försäkringsgivarens tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning.
Iakttar den försäkrade inte av försäkringsgivaren
lämnade föreskrifter är försäkringsgivaren fri från ansvarighet om inte kravet uppenbart var lagligen grundat.

8.1.1 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt

Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet
inte iakttagit sin räddningsplikt enligt ovan och om det
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8.1.7 Bedrägliga uppgifter

Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer
något av betydelse för skadans bedömning skall ersättningen som regel bortfalla.
8.1.8 Polisutredning och rättegång

Har den försäkrade i sak som kan beröra försäkringen
kallats till förhör inför polis- eller annan myndighet eller
har den försäkrade i sådan sak instämts till domstol, skall
den försäkrade omedelbart underrätta försäkringsgivaren
Försäkringsgivaren har rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne erforderliga anvisningar och instruktioner.
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Skadeersättningsregler

 ett försäkringsbelopp för skador som orsakas av samma defekt hos en eller flera produkter oavsett om
skadorna inträffar under ett eller flera försäkringsår.
Ersättning lämnas därvid inom det försäkringsbelopp
som gäller vid den tidpunkt då första skadan
inträffade.
 två försäkringsbelopp per försäkringsår för skador
som orsakats av olika defekter.
9.3.2 Annan skada

Vid annan skada är ersättningen begränsad till ett försäkringsbelopp om flera skador uppkommit av samma
orsak och inträffat vid samma tillfälle.
9.3.3 Begränsade försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet som anges i försäkringsbrevet är det
totala belopp, som utöver avtalad självrisk kan utgå för
samtliga skador som inträffar eller vad avser ren
förmögenhetsskada anmäls under den försäkringsperiod
som anges i försäkringsbrevet oavsett om skadeståndskrav framställs mot en eller flera av de försäkrade. Försäkringsbeloppet innefattar utrednings-, förhandlingsrättegångs- och räddningskostnader samt skadestånd.

Ren förmögenhetsskada
(4.5 och 4.8)

10 MSEK per skada och år

Byggherreansvar (4.6)
- sakskada
enligt miljöbalken eller
grannelagrättsliga regler
- ren förmögenhetsskada

10 MSEK per skada
5 MSEK per skada

9.1
Serieskada
Om vid serieskada första skadan i serien inträffar eller,
vad avser ren förmögenhetsskada, anmäls under den försäkringstid som anges i försäkringsbrevet omfattas alla
efterföljande skador i serien av försäkringen även om
skadorna i serien inträffar eller vad avser ren förmögenhetsskada anmäls efter det att försäkringstiden utgått.
Samtliga skador i serien anses inträffade eller vad avser
ren förmögenhetsskada anmälda under den försäkringstid
då den första skadan inträffade eller vad avser ren förmögenhetsskada anmäldes.
För serieskada är det sammanlagda åtagandet begränsat
till ett försäkringsbelopp.

Översvämning till följd av
nederbörd (4.7)
-allmänt

9.2
Räddningskostnad
Om den försäkrade haft utgift för att begränsa omedelbart
förestående eller inträffad skada som kan föranleda
skadeståndsskyldighet som omfattas av försäkringen
(räddningskostnad), lämnas ersättning om åtgärderna
med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.
Ersättning lämnas dock inte för att avvärja befarad skada
på grund av defekt hos levererad produkt genom
reklamation, återtagande, reparation, återställande,
utbyte, borttagande eller indragning av levererad
produkt.
9.3
Högsta ersättning
Anges inte annat i försäkringsbrevet gäller följande:
9.3.1 Skada genom levererad produkt

Vid skada genom levererad produkt är ersättningen begränsad till
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10 MSEK per skada och
20 MSEK per år

-skada orsakad av
Stockholm Vatten Holding ABs, inklusive dotterbolags,
vatten- och avloppsledningsnät
10 MSEK per skada och
20 MSEK per år
Omhändertagen egendom
(6.9)

30 prisbasbelopp per skada
och 60 prisbasbelopp per år

9.4
Tidpunkt för betalning av ersättning
Ersättning skall betalas senast en månad efter det att den
försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt 8.
9.5
Räntebestämmelser
Betalas ersättning senare än vad som sagts i 9.4 betalas
dröjsmålsränta enligt Räntelagen.
Ränta betalas dock inte om den är mindre än 1% av prisbasbeloppet. Försäkringsgivaren betalar inte den ränta
som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad
som ankommit på honom enligt 8.

10 Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd, sakkunnig utredning, förhandling, rättegång och räddningsåtgärd ett belopp som utgör
den försäkrades självrisk.
Försäkringen gäller med lägsta självrisk, grundsjälvrisk,
som anges i försäkringsbrevet. Anges särskild självrisk i
försäkringsbrevet eller villkoret gäller alltid lägst denna.

11 Allmänna avtalsbestämmelser
11.1 Försäkringstiden

Betalas premien senare men innan försäkringsavtalet
sagts upp inträder försäkringsgivarens ansvarighet först
dagen efter betalningen.
11.3.1.1

11.1.1 Försäkringstiden

Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen
och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet.
Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden dock först från den tidpunkt då försäkringsavtalet ingås.
11.1.2 Förnyelse av försäkringen

Tilläggspremie under försäkringstiden

Tilläggspremie ska vara betald när förändringen börjar
gälla eller, beroende på när premiefakturering sker, inom
30 dagar efter skickad premiefaktura.
Betalas tilläggspremien senare än vad försäkringsgivaren
angivit begränsas ansvarigheten till den omfattning som
gällde innan förändringen.

Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom
att försäkringstagaren betalar den premie som
försäkringsgivaren genom utsänd faktura underrättar
honom om. Om högre premie eller ändrade villkor ska
gälla för den nya försäkringen ska bolaget meddela detta
senast då fakturan sänds ut.

11.4 Rätt till premieåterbetalning
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning
upphör att gälla ska försäkringsgivaren återbetala det
belopp som svarar mot den reduktion av premien som
skulle ha gjorts om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden.

Har bolaget anledning att inte förnya försäkringen ska
försäkringstagaren underrättas om detta senast tre månader före försäkringstidens slut. Skickas meddelandet
senare förlängs försäkringen med lika många dagar som
meddelandet är försenat.

Om försäkringen efter försäkringsgivarens uppsägning
upphör att gälla återbetalar försäkringsgivaren oförbrukad del av premien.

11.2 Rätt att säga upp försäkringen

Om försäkrad egendom skadats är den premie som
belöper på ett försäkringsbelopp motsvarande skadeersättningen förbrukad.

11.2.1 Under försäkringstiden

11.5 Upplysningsplikt och riskökning

Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen före
försäkringstidens utgång
- om försäkringstagaren eller den försäkrade väsentligt
har åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget
- när de förhållanden som ligger till grund för försäkringen ändras på ett sätt som försäkringsgivaren inte
kan antas ha tagit i beräkning och som medför att
risken för skada ökar.
Om försäkrad inte tillåter att försäkringsgivaren besiktigar försäkrad egendom har bolaget rätt att säga upp
försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen.
Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om
försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort,
t ex genom att egendom avyttras.
11.2.2 Vid dröjsmål med premiebetalning

Försäkringsgivaren har rätt att vid dröjsmål med
premiebetalningen säga upp försäkringen att upphöra tre
dagar efter uppsägningen.
11.3 Premie och premiebetalning
Premien ska vara betald när försäkringstiden börjar eller,
beroende på när premiefakturering sker, inom 30 dagar
efter skickad premiefaktura. Sker ej betalning inom den
tid som försäkringsgivaren angivit, föreligger dröjsmål
med premiebetalning.

11.5.1 Riskökning

Skulle tillkommande företag och/eller verksamhet medföra väsentligt ökad risk förbehåller sig försäkringsgivaren att under försäkringsperioden ändra försäkringsvillkor och premier.
11.5.2 Årligt uppgiftslämnande

Det åligger försäkringstagaren att inför varje nytt försäkringsår meddela försäkringsgivaren aktuell årslönekostnad och årsomsättning, då detta är uppgifter som ligger till grund för försäkringen.
11.5.3 Felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter
som lämnades då försäkringen tecknades eller förnyades.
Har försäkringstagaren lämnat uppgifter som denne insett
eller borde ha insett vara felaktiga eller ofullständiga eller
om försäkringstagaren underlåter att avge uppgifter
enligt 11.5.1, och om detta medfört för låg premie eller
förmånligare villkor, begränsas försäkringsgivaren
ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie och de
villkor som skulle ha gällt. Om försäkringsgivaren med
kännedom om de rätta förhållandena skulle ha vägrat
försäkring, lämnas ingen ersättning om skada inträffar.
11.6 Återkrav
I den mån försäkringsgivaren har betalat ersättning för
skada övertar försäkringsgivaren den försäkrades rätt att
kräva ersättning av motpart eller annan.
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11.7 Dubbelförsäkring
Är intresse, som omfattas av denna försäkring, försäkrat
även genom annan försäkring och finns i den
försäkringen förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller
samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten
fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i
försäkringsavtalslagen, FAL.
11.8 Force majeure
Försäkringsgivaren är inte ansvarig för förlust som kan
uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller
iståndsättande av skadad egendom fördröjs på grund av
krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution
eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt,
konfiskation
eller
nationalisering,
rekvisition,
destruktion av eller skada på egendom genom order från
regering eller myndighet.
11.9 Preskription
Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning
eller annat försäkringsskydd måste anmäla detta inom ett
år från tidpunkten när det förhållande som enligt
försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskyddet
inträdde. I annat fall har rätten till ersättning och skydd
gått förlorad.
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat
försäkringsskydd måste väcka talan inom tio år från
tidpunkten när det förhållande som enligt
försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. I
annat fall har rätten till ersättning och skydd gått förlorad.
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt
anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges
i andra stycket ovan, är fristen att väcka talan alltid minst
sex månader från det att bolaget har tagit slutlig ställning
till anspråket.
11.10 Lagar
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i
försäkringsavtalslagen, FAL.
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta
försäkringsavtal eller frågor med anknytning till avtalsförhållandet ska göras enligt svensk lag i svensk domstol.
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12 Definitioner
Byggherre
Med byggherre avses ägare eller brukare av fastighet för
vars räkning entreprenadarbeten utförs på fastigheten.
Fel i produkt
Med fel i produkt avses att produkten i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad
som följer av leveransavtal eller köprättsliga bestämmelser.

Produktansvarsskada
Med skada genom levererad produkt förstås skada
orsakad av defekt som funnits hos produkten när den
sattes i omlopp av den försäkrade eller som tillförts
produkten genom åtgärd som den försäkrade, eller för
dennes räkning, annan person vidtagit.
Ren förmögenhetsskada
Med ren förmögenhetsskada förstås ekonomisk skada
som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada.

Kliniska försök
Vetenskaplig utprovning av läkemedel, operationsmetoder och andra behandlingsmetoder.

Rådgivning
Med rådgivning avses
 lämnande av råd och anvisningar.
 utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar,
mm.
 projektledning.
 material- och byggnadskontroll samt besiktningar.

Läkemedel
Med läkemedel avses läkemedel enligt Läkemedelslagen
(1992:859).

Sakskada
Med sakskada avses skada på eller förlust av fysisk egendom.

Miljöskada
Med miljöskada förstås skada genom
 förorening av vattendrag, sjöar eller andra vattenområden,
 förorening av grundvatten,
 ändring av grundvattennivån,
 luftförorening,
 markförorening,
 buller, skakning eller annan liknande störning

Serieskada
Som serieskada betraktas alla skador av samma typ som
orsakas av liknande fel, defekt eller säkerhetsbrist hos en
eller flera produkter, eller som uppstår på grund av en och
samma händelse. En serieskada betraktas alltid som en
skada.

Flygprodukt
Med flygprodukt avses sådan produkt som konstruerats
och tillverkats för luftfartyg.

Myndighetsutövning
Med myndighetsutövning avses all obligatorisk verksamhet för vars fullgörande kommunen svarar.
Nordamerika
Med Nordamerika menas Amerikas Förenta Stater och
Kanada, dessas territorier och besittningar samt andra
områden som lyder under dessas lagstiftning.
PCB
PCB står för Poly Chlorinated Biphenyls (polyklorerade
bifenyler). PCB är en kemisk produkt som marknadsförs
under ett stort antal varumärken.
Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs
enligt socialförsäkringsbalken och som gäller för januari
månad det år skadan inträffar.

Vårdlag
Med vårdlag avses, om inget annat anges i försäkringsbrevet, Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS), Lagen om
vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare
i vissa fall (LVM)
Åtkomstkostnad
Med åtkomstkostnad avses kostnad för lokalisering av fel
i produkt samt för rivning, friläggning, borttagande, demontage, tömning, schaktning och liknande åtgärd som
erfordras för avhjälpande av fel i egendom.
Återställandekostnad
Med återställandekostnad avses kostnad för inbyggnad,
montering, applicering, sammanfogande, igenfyllning,
återställande och liknande åtgärd som erfordras för att infoga produkt vars fel avhjälpts och därmed återställa produkt som varit föremål för åtkomståtgärd.
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S:t Erik Försäkrings AB
Box 16179
103 24 Stockholm
Besöksadress: Beridarbansgatan 1
Telefon växel: 08-508 29 000
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