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6.7 Ansvarsförsäkring - Datakonsulter/ Extern dataverksamhet
Med tillämpning av villkoret i övrigt gäller försäkringen med följande kompletteringar och ändringar.
6.7.1 Rådgivande verksamhet
Undantaget i 3.7.10.20 (Rådgivande verksamhet) i Kap 3 upphävs.
6.7.2 Ren förmögenhetsskada
Person- och sakskada
Med ändring av 3.7.2 (Person- och sakskada) i Kap 3, omfattar försäkringen även ren
förmögenhetsskada som försäkrad orsakar kontraktspart genom fel eller försummelse vid utförande av
tjänst i försäkrad verksamhet.
Flera skador anses som en skada om de härrör från samma fel eller försummelse i ett och samma
uppdrag.
När försäkringen gäller
Med ändring av 3.2 (När försäkringen gäller) i Kap 3, gäller försäkringen endast för skada som
inträffar under den tid försäkringen är i kraft och som upptäcks inom två år efter det att felet eller
försummelsen som föranlett skadan begåtts.
Undantag
Med tillägg till 3.7.10 (Undantag) i Kap 3, gäller försäkringen inte för
- skadeståndskrav som den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg eller borde ha insett
skulle komma att framställas
- skada som är en följd av att uppdrag eller leverans eller del därav inte utförts eller redovisats
inom tid som avtalats
- skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivaren upphävts
- skadeståndskrav i den mån kravet inte hade kunnat göras gällande om den försäkrade hade
åberopat ansvarsbegränsning enligt avtal eller författning
- skada orsakad genom patentintrång, varumärkesintrång, intrång i upphovsrätt eller intrång i rätt
till kretsmönster för halvledarprodukter
- skadeståndskrav som grundas på eller är en följd av den försäkrades insolvens
- skada som uppkommit på grund av att den försäkrade inte kontrollerat och dokumenterat att
program, system och maskinvara är funktionsdugliga i beställarens verksamhet och att därför
eventuella fel inte åtgärdats före leverans.
6.7.3 Sakskada
Med ändring av undantaget i 3.7.10.10 (Skada på egendom som hyrs, transporteras m m) i Kap 1,
gäller försäkringen för skada på kunds egendom som den försäkrade lånar eller nyttjar vid utförandet
av uppdrag för kunden.
Försäkringsbelopp
Vid skada som kan ersättas enligt detta tillägg avseende punkt 6.7.2 och punkt 6.7.3 är
försäkringsbeloppet begränsat intill i försäkringsbrevet angivet belopp per skada och försäkringsår.
6.7.4 Självrisk
Med tillägg till 3.6 (Självrisk) i Kap 3 är självrisken vid varje skada, enligt 6.7.2 och 6.7.3 ovan,
37 000 kr om inte annat angivits i försäkringsbrevet.
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