Nordeuropa Försäkring AB
SÄRSKILDA VILLKOR
INGREDIENS- OCH KOMPONENTSKADA N29:2

FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET

SÄRSKILT VILLKOR – Ansvar för ingrediens- och komponentskada
Med tillämpning av Allmänna villkor – Ansvarsförsäkring: N25 eller i N01 i övrigt gäller försäkringen
med följande kompletteringar:
Definitioner:
Levererad egendom
Föremål som har levererats av försäkrad eller annan för dennes räkning.
Annan egendom
Fysisk egendom som förenats med levererad egendom.
Produkt
Fysisk egendom bestående av levererad egendom och annan egendom.
Ingrediensskada
Direkt skada som består i
a) att annan egendom har försämrats, minskat i värde eller helt eller delvis inte kan användas för
avsett ändamål enbart genom att den inarbetats i eller sammanfogats, sammansmälts eller på
annat liknande sätt förenats med levererad egendom, utan att fysisk skada har uppstått på annan
egendom, eller
b) att kostnader för bearbetning eller annat arbete, som förvärvare av levererad egendom har lagt
ner på denna utan samband med annan egendom, har blivit onyttiga för förvärvaren, eller
c) ersättningsansvar för säljare av produkt för fysisk skada som levererad egendom i produkten
har orsakat på annan egendom däri och som har uppkommit efter försäljning av produkten, när
skadan beror på fel eller brist hos den levererade egendomen och inte kan avhjälpas genom
utbyte av den, eller genom åtgärdande av felet eller bristen.
Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller även för försäkrads skadeståndsskyldighet på grund av ingrediensskada.
Undantag
Undantag i Allmänna villkoren beträffande kostnad för arbete som lagts ner på levererad egendom,
gäller inte vid ingrediensskada enligt b) ovan som i övrigt omfattas av försäkringen.
I övrigt gäller de undantag som anges i Allmänna villkoren, med tillägg av följande.
Vid ingrediensskada enligt b) eller c) ovan omfattar försäkringen endast skadeståndsskyldighet för
själva ingrediensskadan och således inte för produktionsbortfall, avbrottsförlust, utebliven vinst eller
annan ekonomisk följdskada.
Försäkringen gäller inte för ingrediensskada som försäkrad ansvarar för gentemot annan försäkrad.
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