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3 Ansvarsförsäkring
3.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och andra försäkrade som anges i försäkringsbrevet, i fråga
om verksamhet som anges där, samt för arbetstagare till dessa för skada som arbetstagaren orsakar i
tjänsten inom försäkrad verksamhet.

3.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för ersättningsbar skada som inträffar under den tid som försäkringen är i kraft,
vilken anges i försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller även vid serieskada under förutsättning att den första skadan i serien inträffat
under den tid som försäkringen är i kraft, vilken anges i försäkringsbrevet.

3.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom det geografiska område som anges i försäkringsbrevet.
Även om den geografiska omfattningen enligt försäkringsbrevet är utökad att gälla i USA och Kanada
så gäller försäkringen inte för miljöskada som inträffar i USA eller Kanada.
Vid försäljnings- och inköpsresor samt vid deltagande i konferenser och mässor gäller dock försäkringen för skada som inträffar i hela världen.

3.5 Försäkringsbelopp
Trygg-Hansas ansvarighet för åtagande enligt 3.7.2 är för varje skada begränsad till det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet samt gäller sammanlagt för varje ersättningsbar skada orsakad av
samma händelse. För samtliga skador som inträffar under försäkringsperioden är ersättningen begränsad till det dubbla försäkringsbeloppet.
För kostnader som omfattas av Trygg-Hansas åtagande enligt 3.7.2, exklusive skadestånd, kan försäkringsbeloppet överskridas med högst 10 basbelopp.
Vid serieskada anses samtliga skador i serien inträffade vid tidpunkt då den första skadan i serien
inträffade, under förutsättning att försäkringen var i kraft, då den första skadan i serien inträffade.
Ersättningen för samtliga skador vid serieskada är begränsad till det försäkringsbelopp som gäller för
den första skadan.
För försäkringsskydd som avses i villkorspunkt 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 och 3.5.7 eller enligt tilläggsvillkor som ingår i försäkringsavtalet är Trygg-Hansas ansvarighet begränsat till försäkringsbelopp som
anges i respektive villkorspunkt eller tilläggsvillkor. Dessa försäkringsbelopp ingår i och utökar inte
högsta ersättning enligt första stycket andra meningen i denna villkorspunkt.

3.5.3 Egendom som bearbetas, installeras monteras m m
För denna försäkring gäller - om inte annat framgår av försäkringsbrevet - att vid skada på egendom
som försäkrad, eller för hans räkning annan person, åtagit sig att installera, montera, demontera, bearbeta, reparera, kontrollera, besiktiga, tillse, förvara eller försälja begränsas ersättningen
till 2 Mkr per skada.

Låsbyte i samband med nyckelförlust m m
Med inskränkning av Trygg-Hansas åtagande enligt föregående stycke och 3.3 (Var försäkringen gäller) lämnas försäkringsskydd för skälig kostnad att ändra, eller om så erfordras, att byta ut lås i fastighet inom Sverige vid skada till följd av förkomna nycklar, nyckelkort, kod eller liknande.
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Försäkringsskyddet gäller under förutsättning att den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att svara för sådan kostnad. Polisanmälan skall ske och kopia skall på begäran insändas till Trygg-Hansa.
Försäkringsskydd lämnas dock inte om nycklarna, nyckelkortet, koden eller liknande varit märkta med
namn och/eller adress, lämnats kvar i dörr eller stulits ur fordon.
Ersättningen är begränsad till sammanlagt 2 basbelopp per skada, oavsett antalet fastigheter som
berörs av förlusten, om inte annat framgår av försäkringsbrevet.

3.5.4 Egendom under lyft eller transport
Vid skada på egendom som försäkrad, eller för hans räkning annan person, transporterar eller lyfter
och som inte är undantagen enligt 3.7.10.10, begränsas ersättningen till 5 basbelopp per skada, om
inte annat framgår av försäkringsbrevet.

3.5.5 Ansvar enligt personuppgiftslagen
Vid ren förmögenhetsskada och kränkning enligt 48 § personuppgiftslagen (SFS 1998:204) begränsas
ersättningen till 2 Mkr per skada.

3.5.6 Ansvar enligt miljöbalken
Vid ren förmögenhetsskada enligt miljöbalken (SFS 1998:808) begränsas ersättningen till 1 Mkr per
skada.

3.5.7 Avfallshantering
Vid skada genom återvinning, sortering, mottagning, omlastning, mellanlagring, deponering, uppläggning, destruktion, förbränning eller annan behandling av avfall är ersättningen begränsad till
5 Mkr per skada och år.

3.6 Självrisk
Den försäkrade skall vid varje skada betala en självrisk om 0,2 basbelopp som avräknas mot de
sammanlagda ersättningsbara kostnaderna och det ersättningsbara skadeståndet enligt 3.5 och 3.7.2.
Om avtal träffats om annan självrisk anges detta i försäkringsbrevet.

Särskild självrisk
För vissa skadehändelser gäller annan självrisk enligt nedan.
10 % av skadebeloppet, dock lägst 0,5 och högst 2 basbelopp, vid sakskada orsakad av
sprängning.
30 % av skadebeloppet, dock lägst 1 och högst 10 basbelopp, vid sakskada som uppkommit i
samband med svetsning, skärning, lödning, takläggning, bearbetning med snabbgående verktyg och annat arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning.
1 basbelopp vid skada som inträffar i USA eller Kanada.
1 basbelopp vid skada på hyrd lokal eller byggnad.
Är den avtalade självrisken högre än de särskilda självriskerna gäller den högre avtalade självrisken.
Vid serieskada har den försäkrade att svara endast för en självrisk och då den som gäller vid den tidpunkt då första skadan i serien inträffar.
Självriskbelopp som uttrycks i basbelopp avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor.

3.7 Försäkringens omfattning
3.7.1 Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar försäkrads skadeståndsskyldighet för person- och sakskada enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler och enligt allmänna leveransbestämmelser utgivna av branschorganisation
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inom den försäkrades verksamhetsområde, förutsatt att dessa avtalats. Försäkringen omfattar inte
åtagande härutöver.
Om denna försäkring inte omfattar en sak- eller personskada omfattar försäkringen inte heller förmögenhetsskada till följd av den undantagna skadan.
Utöver person- och sakskada enligt första stycket omfattar försäkringen även:
skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada och kränkning av den personliga integriteten som den försäkrade i egenskap av personuppgiftsansvarig kan åläggas enligt 48 § personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
försäkrads skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada enligt miljöbalken (SFS
1998:808).
Försäkringen omfattar kostnader för skäliga räddningsåtgärder för att begränsa omedelbart förestående eller inträffad skada som kan omfattas av försäkringen under förutsättning att det inte skäligen
hade kunnat begäras att den försäkrade tidigare skulle ha vidtagit åtgärder för att förhindra skadan.

3.7.2 Trygg-Hansas åtagande
Framställs mot försäkrad krav på skadestånd som kan omfattas av försäkringen och som överstiger
tillämplig självrisk åtar sig Trygg-Hansa gentemot den försäkrade att
utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
förhandla med den som kräver skadestånd
föra försäkrads 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
betala det skadestånd som överstiger tillämplig självrisk och som den försäkrade är skyldig att
utge.

3.7.10 Undantag
3.7.10.1 Uppsåt, grov vårdslöshet m m
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade framkallat uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. Försäkringen gäller inte heller för skada som uppkommer under sådana omständigheter att det
för den försäkrade eller hans arbetsledning borde ha stått klart att skada med stor sannolikhet skulle
komma att inträffa.
Med den försäkrade likställs den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen.
Vid markarbete gäller försäkringen inte för sådan skada som på förhand kan beräknas komma att
inträffa med den tillämpade sprängningsmetoden.

3.7.10.2 Produktsäkerhet
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av fel eller brist i levererad produkt, felaktig eller bristfällig information om produkten eller felaktig åtgärd beträffande produkten, om företagsledning eller
arbetsledning
kände till felet eller bristen vid leveransen eller när produkten därefter åtgärdades eller
skulle ha upptäckt felet eller bristen om undersökningar, provningar eller analyser utförts enligt
de normer och principer som allmänt tillämpas inom branschen eller
åsidosatt lag eller myndighets föreskrift rörande produktsäkerhet.
Med levererad produkt avses lös egendom som försäkrad eller annan för försäkrads räkning satt i
omlopp.
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3.7.10.3 Ansvar för byggherre och entreprenör
Försäkringen gäller inte för sakskada och ren förmögenhetsskada som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av byggherre eller entreprenör enligt miljöbalken eller motsvarande kontraktsrättsliga bestämmelser vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten.
Med byggherre avses ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenad utförs.
Utan inskränkning av 3.7.10.6 tillämpas dock inte undantaget vid skada som den försäkrade är skadeståndsskyldig för i egenskap av byggherre i samband med reparations- eller underhållsarbeten.

3.7.10.4 Fastighetsansvar
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av ägare av
fastighet eller innehavare av tomträtt.
Undantaget tillämpas dock inte om ansvarsförsäkringen är avsedd att gälla för den försäkrade i dennes egenskap av ägare, brukare eller tomträttshavare av försäkrad fastighet som anges i försäkringsbrevet.

3.7.10.5 Atomskada eller atomolycka
Försäkringen gäller inte för atomskada eller atomolycka vars uppkomst eller omfattning har samband
med atomkärnprocess.
För tillämpning av detta undantag ska atomskada och atomolycka definieras i enlighet med atomansvarighetslagen (SFS 1968:45) eller motsvarande utländsk lagstiftning. Om motsvarande utländsk
lagstiftning saknas, ska atomansvarighetslagens definition tillämpas.

3.7.10.6 Miljöskada
Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av miljöskada. Med miljöskada avses
skadeståndsskyldighet enligt miljöbalken.
Undantaget avser inte skada som beror på
att fel tillfälligt begås vid användning, service eller underhåll av byggnad, anläggning eller anordning. Med att fel tillfälligt begås avses inte fel i planering, konstruktion eller val av arbetsmetod.
att fel plötsligt och oförutsett uppkommer på byggnad, anläggning eller anordning.
skada som orsakats av produkt som den försäkrade levererat.

Se även säkerhetsföreskrift i 3.11.2 och den geografiska omfattningen i 3.3.

3.7.10.7 Nederbördsskada
Försäkringen gäller inte för skada som helt eller till någon del orsakats av nederbörd eller snösmältning såvida inte skadan beror på
att fel tillfälligt begåtts. Med att fel tillfälligt begåtts avses inte fel i planering, konstruktion eller
val av arbetsmetod.
att fel plötsligt och oförutsett uppkommit på byggnad, anläggning eller anordning.
Denna punkt tillämpas endast vid skada som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av ägare
av fastighet, innehavare av tomträtt, ägare av VA-anläggning eller då den försäkrade övertagit ansvar
för sådan anläggning.
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3.7.10.8 Trafikansvar
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade - eller någon för vilken han svarar - är ansvarig
för i egenskap av ägare, brukare eller förare av
motordrivet fordon till den del skadan omfattas av trafikskadelagen eller hade omfattats av trafikförsäkring, om sådan hade tecknats med sedvanliga försäkringsbelopp och villkor som tillhandahålls i det land där skadan inträffat eller i det land där fordonet är registrerat. För skada
som inträffar med tillfälligt hyrt motordrivet fordon, det vill säga fordon som vare sig ägs eller
leasas av den försäkrade, gäller försäkringen dock till den del skadan inte kan betalas av trafikförsäkring eller annan försäkring
motordrivet fordon när det används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande ändamål inom inhägnat tävlingsområde
skepp och båtar såvitt gäller sakskada till följd av kollision med fasta eller flytande föremål,
kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk eller bogserande föremål
skepp och båtar vid skada på passagerare eller last som befordras.

Flygansvar
Försäkringen gäller inte heller för skada orsakad av:
luftfartyg, svävare eller hydrokopter
flygledning, vilket inbegriper flygledares handling eller underlåtenhet samt system, utrustning
eller annan produkt som används för flygledning
lufttrafik, vilket inbegriper men inte är begränsat till på och av flygplats bedriven verksamhet,
vars ändamål är att betjäna lufttrafik
produkt avsedd för stadigvarande bruk i luftfartyg
annan produkt samt tjänst som används respektive tillhandahålls vid luftfartygs start och landning

3.7.10.10 Skada på egendom som hyrs, transporteras m m
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller annan för hans räkning
hyr, leasar, lånar eller nyttjar
på grund av särskilt åtagande därom transporterar, lyfter eller förvarar
uppför eller nedmonterar såvitt gäller byggnader eller broar.
Vid skada på lokal eller byggnad som försäkringstagaren hyr för sin verksamhet, under en sammanhängande tid av minst 60 dagar, tillämpas inte undantaget vid skadehändelse som normalt ersätts
genom brand- och vattenskadeförsäkring. Detta gäller dock inte då försäkringstagaren enligt kontrakt
eller särskilt åtagande övertagit ansvar för underhåll av byggnad eller del av byggnad och skadan
beror på bristande underhåll.

3.7.10.11 Egen egendom
Försäkringen gäller inte för skada på försäkrads egen egendom.

Krav mellan försäkrade
Skada som de försäkrade orsakar varandra omfattas inte, om inte detta särskilt framgår av försäkringsbrevet.

3.7.10.12 Skada på levererad egendom
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller annan för hans räkning åtagit
sig att uppföra, sälja eller leverera oavsett när skadan inträffar. Försäkringen gäller inte heller för kostnad för hantering eller åtgärd som den försäkrade nedlagt på den levererade egendomen.
Undantaget avser inte skada på tidigare levererad egendom om skadan inträffar till följd av att den
försäkrade
fullgör avtal som inte har samband med det ursprungliga leveransavtalet
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utför underhålls- eller servicearbete efter garantitidens utgång.

3.7.10.13 Arbetsskador / annan försäkring
Försäkringen gäller inte för arbetsskada som kan ersättas genom arbetsskadeförsäkring, social försäkring, annan gällande försäkring eller ersättningsform. Undantaget tillämpas dock inte i den mån
lagenlig regressrätt föreligger mot försäkrad.
Undantaget avser inte produktansvarsskador som inträffar i land där obligatorisk arbetsskadeförsäkring saknas.

3.7.10.14 Utebliven effekt
Försäkringen gäller inte för skada genom att levererad kemisk produkt inte förhindrat, avbrutit, främjat
eller i övrigt påverkat sådant beräkneligt händelseförlopp eller sådan beräknelig utveckling eller sjukdom som pågår eller skulle ha uppkommit om produkten inte använts.

3.7.10.15 Utfästelse och garanti
Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet som grundas på garanti eller utfästelse om skadeståndsskyldighet inte hade förelegat utan garantin eller utfästelsen. Försäkringen gäller dock för
ansvar som den försäkrade åtagit sig enligt allmänna leveransbestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.

3.7.10.16 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
därför måste göras i oskadad egendom.
Om det finns ett gemensamt intresse för försäkringsgivaren och den försäkrade att göra ingrepp i
oskadad egendom ersätts dock hälften av kostnaderna för sådant ingrepp i syfte att undersöka, reparera eller byta ut såväl undantagen som ersättningsbar egendom.
Vad som anges i första och andra styckena beträffande ersättning för ingrepp i oskadad egendom
gäller även för demontering, flyttning eller annan åtkomståtgärd.

3.7.10.17 Återtagande, reparation och räddningskostnad för levererad egendom m m
Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med reklamation, reparation och återtagande, återställande, utbyte, borttagande eller indragning av levererad egendom m m.
Försäkringen gäller inte heller för räddningskostnader eller andra kostnader till följd av att levererad
egendom befaras förorsaka skada.

3.7.10.20 Rådgivande verksamhet
Försäkringen gäller inte för skada uppkommen till följd av fel eller brist i utredningar, besiktningar,
beskrivningar, beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar som lämnats i yrkesmässigt rådgivande
verksamhet.

3.7.10.21 Böter, viten och straffskadestånd (punitive damages)
Försäkringen gäller inte för böter och viten eller för straffskadestånd (punitive damages) eller annan
liknande ersättning med karaktär av straffskadestånd. Försäkringen gäller inte heller för ersättningsanspråk som har sin grund i böter och viten eller straffskadestånd.

3.7.10.23 Asbest
Försäkringen gäller inte för skador som direkt eller indirekt orsakats av eller har samband med asbest.
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3.7.10.24 Krig eller upplopp
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller
står i samband med krig, oavsett krigsförklaring avgetts, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, upplopp, nationalisering, konfiskation, rekvisition eller förstörelse av eller skadegörelse på
egendom genomförd av eller på order av någon regering eller nationell eller lokal myndighet.

3.7.10.27 Hälsorisker
Försäkringen gäller inte för skador orsakade av
formaldehyd
polyklorerade bifenyler (PCB)
elektromagnetiska fält (EMF)
mögelmedel
kemiska bekämpningsmedel
gödningsmedel
uv-strålning
överföring av HIV/AIDS
läkemedel
vacciner
oxychinolin
diethylstilboesterol (DES)
preventivmedel
kemiska abortframkallande preparat
silikonbaserade implantat
tobaksprodukter

3.7.10.29 Terrorism
Försäkringen gäller inte för person eller sakskada, som direkt eller indirekt helt eller delvis orsakats av
terrorhandling,
som innebär spridning eller användning av biologiska, kemiska eller radioaktiva ämnen;
som riktas mot eller drabbar evenemang som samlar eller är avsett att samla fler än 10 000
deltagare;
under försäkring för allmänt ansvar tecknad av vattenverk som försörjer fler än 10 000 abonnenter eller av ägare eller brukare av fördämning som är högre än 7,5 meter;
under försäkring för allmänt ansvar tecknad av ägare eller brukare av Centralstationen i Köpenhamn, Stockholm, Oslo och Helsingfors och för ägare eller brukare av följande flygplatser:
Kastrup, Arlanda, Gardemoen, Vantaa eller Keflavik.
under försäkring för allmänt ansvar tecknad av säkerhetsföretag som utför bemanningsuppdrag
Med terrorhandling avses handling som innebär användning och/eller bruk av våld eller maktmedel
eller hot därom, som begås av individ/er eller grupp av individer, oavsett handlingen begås för egen
räkning av, tillsammans med eller i samröre med någon organisation/er eller regering/ar och vars syfte/n eller skäl är politiska, religiösa, idelogiska och/eller etniska och som syftar till att sätta skräck i
befolkning eller grupp av individer eller tvinga regering/ar, myndighet/er eller organisation/er att
genomföra eller avstå från att genomföra en viss åtgärd eller på annat sätt påverka deras agerande
eller beslut.

3.7.10.30 Offshoreanläggning
Försäkringen gäller inte för ägare eller operatör av offshore-anläggning/installation.

3.7.10.31 Kemiska produkter
Försäkringen gäller inte för skada genom kemiska produkter, såvida inte tillverkning av kemiska produkter motsvarar högst 10 % av försäkrads årsomsättning. Undantaget gäller inte om försäkring meddelas på "claims made" villkor.
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3.7.10.32 Blodbanker
Försäkringen gäller inte för blodbanker. Undantaget gäller inte för sjukhus, kliniker eller liknande som
normalt använder blod i sin verksamhet.

3.7.10.33 Förorening
Försäkringen gäller inte för
kostnad för efterbehandling av föroreningsskada eller avhjälpande av allvarlig miljöskada eller
kostnad för räddningsåtgärd, som försäkrad enligt bestämmelser i Miljöbalken 10 kapitlet eller
annan lagstiftning som bygger på EU:s miljödirektiv 2004/35/EG åläggs att betala eller vidta
eller, som försäkrad haft för att efterbehandla föroreningsskada eller avhjälpa allvarlig miljöskada; eller
ersättningskrav som framställs mot försäkrad av annan som åsamkats kostnad enligt ovan.

3.11 Säkerhetsföreskrifter
Säkerhetsföreskrift
Med säkerhetsföreskrift avses i 4 kap 6 § 2 st. försäkringsavtalslagen (2005:104) en föreskrift om vissa bestämda handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga eller begränsa skada eller
om vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare.
Den försäkrade svarar gentemot Trygg-Hansa för att säkerhetsföreskrifterna följs av
den försäkrades företagsledning
övriga anställda hos den försäkrade
entreprenörer och andra uppdragstagare som anlitas av den försäkrade
annan som har att tillse att föreskriften följs.

Påföljd när säkerhetsföreskrift inte följts
Huvudregel
Enligt 8 kap 12 § försäkringsavtalslagen (2005:104), är försäkringsbolaget fritt från ansvar när en säkerhetsföreskrift inte följts om inte åsidosättandet kan antas saknat betydelse för skadan. Kan den
försäkrade göra antagligt att skadan delvis skulle ha inträffat oavsett om säkerhetsföreskriften följts
lämnas ersättning i denna del.
Huvudregeln gäller om inte annat framgår under respektive säkerhetsföreskrift.

3.11.1 Säkerhetsföreskrift vid utförande av VVS-installation och arbete i
våtutrymme
VVS-installation eller arbete i våtutrymme skall ha utförts enligt materialleverantörens typgodkända
anvisningar, Boverkets regler och anvisningar och/eller gällande branschregler. De branschregler som
avses är till exempel regler från Byggkeramikrådet, AB Svensk våtrumskontroll, Målarmästarna och
Säker vatteninstallation.

3.11.1.1 Påföljd när säkerhetsföreskriften inte följts
Med avvikelse från huvudregeln åtar sig Trygg-Hansa att, när åsidosättandet haft betydelse för skada,
ändå betala viss ersättning då kraven på åtgärder i 3.11.1 inte följts. Den del av skadan som inte ersätts enligt huvudregeln i 3.11.1 ersätts ändå men med ett avdrag med 30 %, dock lägst ett halvt och
högst 10 basbelopp.
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3.11.2 Säkerhetsföreskrift vid miljöskada
Den försäkrade ska följa föreskrift som meddelats i lag, författning eller av myndighet i syfte att förhindra eller begränsa miljöskada.

3.11.2.1 Påföljd när säkerhetsföreskriften inte följts
Om säkerhetsföreskrift medvetet har åsidosatts gäller huvudregeln enligt ovan.

3.12 Skaderegleringsbestämmelser
3.12.1 Anmälan om skada
Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till Trygg-Hansa så snart som
möjligt.
Om talan aviseras eller väcks mot den försäkrade ska detta omedelbart anmälas till Trygg-Hansa.
Om den som begär ersättning underlåter att anmäla ett försäkringsfall utan oskäligt dröjsmål och försummelsen leder till skada för Trygg-Hansa kan den ersättning som annars skulle ha betalats till denne helt utebli eller sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.

3.12.2 Skadeståndskrav
Skadeståndskrav ska vidarebefordras till Trygg-Hansa snarast efter det att den som vill nyttja försäkringen erhållit det. Om skadeståndskravet inte framförts till Trygg-Hansa inom sex månader efter det
att den som vill nyttja försäkringen erhållit det, är fritt från ersättningsskyldighet.

3.12.3 Skyldighet vid skadereglering
Upplysningar och medverkan med mera
Den försäkrade är skyldig att låta Trygg-Hansa besiktiga skada samt på annat sätt medverka till utredningen av försäkringsfallet eller av Trygg-Hansas ansvar.
Den försäkrade och försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål och utan ersättning lämna TryggHansa handlingar och andra upplysningar som kan vara av betydelse för skadeutredningen.
Den försäkrade och försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål och utan ersättning verkställa sådana utredningar som är av betydelse för bedömande av skadefallet och den försäkrades ansvarighet
och som kan genomföras inom deras verksamhet.

Dokumentationsplikt för levererad egendom
Den försäkrade och försäkringstagaren ska i rimlig omfattning bevara konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept, instruktioner, leveransavtal, bruksanvisningar, garantier och liknande handlingar
som kan vara av betydelse vid skadeutredning om ansvar för skada genom levererad egendom.

Anvisningar
Trygg-Hansa har rätt att utfärda anvisningar om återanskaffning och reparation samt tillvarata skadad
egendom innan sådana åtgärder vidtas. Om Trygg-Hansa meddelar anvisningar om val av reparatör,
leverantör eller metod för reparation eller sanering är den som begär ersättning skyldig att följa dessa.
Trygg-Hansa har inget ansvar för anlitad entreprenörs / leverantörs åtaganden.
Iakttar den som begär ersättning inte vad som här sagts är Trygg-Hansas ansvarighet begränsad till
den kostnad som skulle ha uppkommit om anvisningarna följts.

3.12.4 Oriktiga uppgifter m m
Om den försäkrade eller annan som begär ersättning av Trygg-Hansa efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt uppgett, förtigit eller dolt något av betydelse för bedömningen av
rätten till ersättning från försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats till denne helt
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utebli eller sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna. Ersättningsbegränsningen gäller även i förhållande till annan försäkrad än den som lämnat oriktiga uppgifter.

3.12.5 Rättegång
Den försäkrade och försäkringstagaren är skyldig att, i händelse av rättegång, utan ersättning tillse att
vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras i erforderlig utsträckning med hjälp av hos dem anställd
personal.
I händelse av rättegång utser Trygg-Hansa rättegångsombud och lämnar denne erforderliga anvisningar och instruktioner. Om den försäkrade inte accepterar det av Trygg-Hansa utsedda rättegångsombudet kan en dom om ersättningsskyldighet inte åberopas mot Trygg-Hansa och inte heller ersätts
rättegångs- och skiljemannakostnader.

3.12.6 Uppgörelse i godo
Om den försäkrade utan Trygg-Hansas tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersättningskrav eller utbetalar ersättning, är Trygg-Hansa fritt från ansvarighet om inte kravet uppenbart var
lagligen grundat.
Den försäkrade är - om Trygg-Hansa så önskar - skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den
skadelidande.
Har Trygg-Hansa förklarat sig villigt att göra upp i godo med den skadeståndsberättigade är TryggHansa fritt från ytterligare åtaganden till följd av dennes skadeståndskrav. Detsamma gäller för det fall
att den försäkrades skadeståndsskyldighet fastställts genom tredskodom.

3.12.7 Ansvarsbegränsning i avtal
Medför ansvarsbegränsning i avtal inskränkning i den försäkrades skadeståndsskyldighet och avstår
den försäkrade från att åberopa ansvarsbegränsningen föreligger inte ersättningsskyldighet för TryggHansa.

3.12.8 Dröjsmålsränta
Trygg-Hansa betalar inte den ränta som beror på den försäkrades eller försäkringstagarens dröjsmål
att fullgöra vad som på honom ankommer enligt 3.12.

3.12.9 Mervärdesskatt
Mervärdesskatt som skall betalas av den försäkrade utgör ingen skada som omfattas av försäkringen,
till den del den försäkrade har möjlighet till avdrag för beloppet enligt tillämpliga skatteregler.
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4 Definitioner
Atomskada eller atomolycka
Atomskada: dels skada som orsakas av radioaktiva egenskaper hos atombränsle eller radioaktiv produkt eller av radioaktiva egenskaper i förening med giftiga, explosiva eller andra farliga egenskaper
hos bränslet eller produkten, dels skada som orsakas av joniserande strålning från annan strålningskälla i en atomanläggning än atombränsle eller radioaktiv produkt.
Atomolycka: sådan händelse eller serie händelser med samma ursprung som orsakar atomskada.

Markarbete
All sprängningsarbete och i övrigt arbete i mark eller grund, såsom schaktning, pålning, packning eller
spontning.

Miljöskada
Med miljöskada menas skada genom
förorening av eller annan inverkan på omgivningen, t ex vattendrag, sjöar eller andra vattenområden, grundvatten, luft och mark, byggnad, anläggning eller anordning
ändring av grundvattennivån
buller, skakning, värme, lukt, ljus
fukt eller kondens
annan liknande störning
som den försäkrade kan bli skadeståndsskyldig för enligt Miljöbalken.

Serieskada
Flera skador av samma typ som orsakas av liknande fel, defekter eller säkerhetsbrister hos en eller
flera produkter.

Sida 13 av 13

