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NORDEUROPA FÖRSÄKRING

FÖRSÄKRINGSGIVAREN ÄR HISCOX INS. COMPANY LTD (LONDON)
DESSA VILLKOR ÄR COPYRIGHTSKYDDADE AV FÖRSÄKRINGSBOLAGET

Särskilda definitioner för detta avsnitt
De allmänna villkoren och följande villkor gäller alla för detta avsnitt.
Personskada

Någons död, fysiska eller psykiska skada eller sjukdom.

Försvarskostnader

Kostnader som uppkommit med vårt föregående skriftliga medgivande för utredning,
förlikning eller försvar i samband med ett ersättningskrav mot dig.

Nekat tillträde

Olägenhet, intrång eller negativ påverkan på servitut för eller rätt till luft, ljus, vatten eller
väg.

Personskada

Arrestering, gripande eller frihetsberövande på felaktig grund, fientlig förföljelse,
hemfridskränkning eller vräkning av någon från rum, bostad eller lokal som denne
förfogar över, intrång i varje rätt till privatliv.

Förorening

Förorening eller nedsmutsning, inklusive buller, elektromagnetiska fält, strålning och
radiovågor.

Produkter

Varor levererade till andra som har sålts, tillverkats, reparerats, installerats, uppförts,
ändrats, rengjorts eller hanterats av dig.

Sakskada

Fysisk förlust eller skada eller förstörelse av egendom, inklusive förlust att inte längre
kunna använda sådan egendom.

Handelsverktyg

Mobil maskin eller utrustning som används där försäkring eller säkerhet inte kravs enligt
någon vägtrafikbestämmelse.

Du/Din

Inbegriper även en person som var, är eller under försäkringsperioden blir din partner,
styrelseledamot, VD, eller annan ledande befattningshavare som faktiskt kontrollerar
din verksamhet.

Försäkringen omfattar
Ersättningskrav mot dig

Om någon part, med anledning av din verksamhet, framställer ett ersättningskrav
mot dig för:
a. personskada eller sakskada som inträffat under försäkringsperioden,
b. personskada eller nekat tillträde som inträffat under försäkringsperioden,
kommer vi att ersätta dig för det belopp du måste betala som kompensation.
Detta inkluderar ersättningskrav mot någon anställd eller frivilligarbetare hos dig då de
agerar för din räkning i vilken egenskap som helst.
Vi kommer även att betala Försvarskostnader men vi kommer inte att betala
kostnader för någon del av ett ersättningskrav som inte omfattas av detta avsnitt.

Ersättningskrav mot
andra

Om en part framställer ett ersättningskrav på grund av din verksamhet, som
omfattas under punkt a ovan, mot din kund eller en distributör av dina produkter och
du är ansvarig för detta ersättningskrav, kommer vi att behandla detta
ersättningskrav som om det hade framställts mot dig och betala samma ersättning till
kunden eller distributören som vi skulle ha betalat till dig, under förutsättning att den
part som ska hållas skadelös:
a. enligt var skäliga uppfattning, inte har orsakat eller bidragit till ersättningskravet
mot dem;
b. godtar att vi kontrollerar försvaret mot och förlikningen av ersättningskravet enligt
villkoren i detta avsnitt;
c. inte har medgett ansvar eller försvarat försvaret mot ersättningskravet innan det
anmäls till oss;
d. informerar och samarbetar med oss i den utsträckning vi skäligen behöver för att
hantera ersättningskravet.

Straffrättsligt förfarande

Om ett Straffrättsligt yrkande framställs från en statlig myndighet eller förvaltnings- eller
tillsynsmyndighet mot dig under försäkringsperioden grund av överträdelse av en
straffrättslig bestämmelse som direkt rör ett pågående eller eventuellt ersättningskrav
enligt detta försäkringsavsnitt, kommer vi att betala de kostnader som uppkommit
med vart föregående skriftliga medgivande för försvar mot ett sådant ersättningskrav
mot dig eller någon anställd hos dig.

Försäkringen omfattar inte
Egendom för vilken du
är ansvarig

A. Vi kommer inte att göra någon utbetalning avseende ersättningskrav eller skada
som direkt eller indirekt beror på:
1. förlust eller skada på egendom som tillhör dig eller som du vid tidpunkten för
förlusten eller skadan hade ansvar för, i ditt förvar eller kontrollerade. Detta gäller
inte:
a. anställdas eller besökares fordon eller effekter då de befinner sig i dina lokaler;
b. lokaler, inklusive deras innehåll, där du tillfälligt bedriver din verksamhet, som
du inte äger eller har hyrt;
c. lokaler som hyrs ut till dig, på grund av förlust eller skada som inte går att
försäkra enligt egendomsförsäkringsvillkor och som du inte skulle ha haft
ansvar för annat än i händelse av hyresavtal eller annat avtal.
2. ägande, förfogande, underhåll eller bruk av dig eller för din räkning av flygplan
eller annan luftfarkost, svävarfarkost, vattenfarkost (annat än handdriven eller
seglande farkost mindre än 20 fot lång i innanhav eller territorialvatten) eller
mekaniskt framdrivna fordon och deras släp.
Detta gäller inte:
a. handelsverktyg,
b. lastning eller lossning av fordon utanför huvudväg.

Skada på anställda

3. personskada orsakad någon i samband med och under dennes anställning med
stöd av ett kontrakt avseende anställning eller praktik hos dig.

Förorening

4. a. i. förorening av byggnader eller andra strukturer eller vatten eller mark eller
atmosfär, eller
ii. personskada eller sakskada direkt eller indirekt orsakad av förorening,
om det inte orsakats av plötslig, identifierbar, oavsiktlig och oväntad incident som
helt och hållet inträffar på en viss tid och plats under försäkringsperioden,
b. förorening som inträffar i USA eller Kanada.

Datorvirus Yrkesmässig

5. spridning av datorvirus.

rådgivning

6. formgivning, planer, specifikationer, formel, anvisningar eller råd gjorda eller givna
av dig mot ersättning.

Dina produkter

7. kostnader för att reparera, återställa eller ersätta en produkt eller någon av dess
delar.
8. a. dina produkter som rör flygplan, inklusive missiler eller rymdfarkoster, och
allt markstöd eller kontrollutrustning som används i samband med sådana
produkter.
b. dina produkter som installerats i flygplan, inklusive missiler eller rymdfarkoster,
eller som används i samband med sådana farkoster, eller för verktyg som
används vid deras tillverkning inklusive markserviceverktyg och -utrustning,
utbildningshjälpmedel, instruktionsmanualer, skisser, teknik eller andra data, råd
och service och arbetskraft som rör sådana farkoster eller dina produkter.

Avsiktliga och oärliga
handlingar

9. en handling, ett åsidosättande, en underlåtenhet eller överträdelse som du
uppsåtligt, trotsigt, oredligt eller vårdslöst begår, godtar eller överser med,
som med skäl förmodas kunna orsaka förlust eller skada för annan part även
om sådan förlust eller skada är av annan grad eller art än vad som skäligen
förväntades.

Kontrakt

10. ditt ansvar enligt något avtal som är större än det ansvar du skulle ha haft enligt
lag utan det aktuella avtalet.

Datumidentifiering

11. datumidentifiering.

Krig, terrorism och
kärnrelaterat

12. krig, terrorism och kärnkraftsrelaterade risker.

Asbest

13. asbestrelaterade risker.

B, Vi kommer inte att betala för:
Begränsad regressrätt

1. den del av ett ersättningskrav dar din rätt till regress ar begränsad av ett avtal.

Betalningar som ej avser
kompensation

2. böter och viten, straffskadestånd, eller skadestånd i sanktionssyfte.

Ersättningskrav utanför
anvisade domstolar

3. ersättningskrav, inklusive skiljeförfarande, som framställs utanför de länder som
anges i försäkringsbrevet under anvisade domstolar.
Detta gäller förfarande i de anvisade domstolarna för att verkställa, eller som
grundas på, en dom eller ett beslut om skadestånd från annat forum än de
anvisade domstolarna.

Så mycket betalar vi
Vi kommer att betala ersättning upp till den gräns som anges i försäkringsbrevet
(försäkringsbeloppet) för varje faktiskt eller eventuellt ersättningskrav, om den inte
begränsas nedan. Vi kommer även att betala för Försvarskostnader. Om en betalning
som överskrider försäkringsbeloppet måste göras avseende ett ersättningskrav
kommer dock vårt ansvar för Försvarskostnader att begränsas till den andel som
motsvarar förhållandet mellan försäkringsbeloppet och det utbetalade beloppet. Du
måste betala självrisken för varje ersättningskrav.
Särskilda
ersättningsgränser

Samtliga ersättningskrav som har sin grund i samma ursprungliga orsak, en källa eller
en upprepad eller bestående brist i ditt arbete kommer att betraktas som ett
ersättningskrav.
a. För ersättningskrav med anledning av dina produkter är det högsta belopp
vi betalar ett enda högsta ersättningsbelopp (försäkringsbelopp) för samtliga
ersättningskrav tillsammans. Vi kommer även att betala Försvarskostnader för
dessa ersättningskrav till dess att ersättningsgränsen har uppnåtts. Du måste
betala relevant självrisk enligt försäkringsbrevet.
b. För ersättningskrav på grund av förorening är det högsta belopp vi betalar ett
enda högsta ersättningsbelopp (försäkringsbelopp) för samtliga ersättningskrav
tillsammans och deras Försvarskostnader, inklusive ersättningskrav som ingår i
en rad ersättningskrav som betraktas som ett enda ersättningskrav enligt detta
avsnitt. Du måste betala relevant självrisk enligt försäkringsbrevet.
c. För ersättningskrav som framställs i USA eller i Kanada är det högsta belopp
vi betalar ett enda högsta ersättningsbelopp (försäkringsbelopp) för samtliga
ersättningskrav tillsammans och deras Försvarskostnader. Du måste betala
relevant självrisk enligt försäkringsbrevet.
d. Det högsta belopp vi betalar för att försvara ett straffrättsligt förfarande är det
belopp som anges i försäkringsbrevet. Detta gäller alla yrkanden framställda mot
dig under försäkringsperioden.

Betalning upp till
ersättningsgränsen

Vi kan i vilket skede som helst i handläggningen till dig utbetala ett belopp upp till den
tillämpliga ersättningsgränsen eller det belopp som återstår upp till den gränsen efter
tidigare utbetalningar. Vi kommer att betala Försvarskostnader som redan uppkommit
vid tidpunkten för var betalning. Vi har därefter inget ytterligare ansvar för dessa
ersättningskrav eller deras Försvarskostnader.

Dina skyldigheter
Om ett problem uppstår

Vi kommer inte att göra någon betalning enligt detta avsnitt:
1. om du inte skyndsamt meddelar oss alla ersättningskrav eller eventuella
(hotande) ersättningskrav mot dig.
2. om du inte meddelar oss följande så snart som möjligt:
a. din upptäckt att produkterna är bristfälliga,
b. varje eventuellt straffrättsligt förfarande från en statlig myndighet eller
förvaltnings- eller tillsynsmyndighet.
3. om du gentemot din kund eller tredje man medger att du är ansvarig för vad
som hänt eller gör ett erbjudande, en uppgörelse eller en betalning, utan vårt
föregående skriftliga medgivande. Du får inte heller lämna uppgift om vilket
försäkringsbelopp som står till förfogande enligt denna försäkring, om du inte har
varit tvungen att lämna dessa uppgifter vid förhandlingen av ett avtal med din kund
eller har vårt föregående skriftliga medgivande.

Avhjälpande av problem

Vi kommer inte att göra någon utbetalning för ersättningskrav avseende produkter
om du underlåter att vidta skäliga åtgärder för att på din egen bekostnad avhjälpa eller
korrigera eventuella brister eller fel i de produkter eller tjänster du har tillhandahållit en
kund eller en distributör.

Kontroll av försvar
Vi har rätt, men inte skyldighet, att överta och genomföra och i ditt namn leda
utredning, förlikning eller försvar av varje ersättningskrav. Om vi anser det nödvändigt
kommer vi att utse en skadereglerare, advokat eller annan lämplig person att hantera
denna process. Vi kan utse din egen advokat, men då högst till samma arvode som
var advokat och denne äger endast utföra arbete med vart föregående skriftliga
medgivande. Förfaranden kommer endast att försvaras om det finns rimliga utsikter till
framgång och med hänsyn till affärsmässiga överväganden av Försvarskostnaderna.

