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6.3 Åtkomstförsäkring för materialleverantör
Detta villkor gäller i anslutning till Allmänna villkoren N01 och med tillämpning av övriga
villkorsbestämmelser gäller för denna försäkring följande.
6.3.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren vid
försäljning av material avsedd att ingå i fast egendom.
6.3.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid fel som skriftligen reklameras till försäkringstagaren under den tid
försäkringen är i kraft.
6.6.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för vara i Norden och således inte för vara som levererats utanför Norden.
6.3.5 Försäkringsbelopp
För denna försäkring gäller att:
Reklameras flera fel av samma slag under ett eller flera försäkringsår, skall samtliga dessa fel anses
som ett fel och vid beräknandet av högsta ersättning hänföras till det försäkringsår då det första felet
reklamerats.
I de fall ersättning kan lämnas genom byggnadsgarantiförsäkring (byggfelsförsäkring)
eller annan liknande försäkring är Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet begränsad till 15 % av
köpesumman för material, dock högst 100 basbelopp eller om försäkringsbeloppet är lägre högst till
försäkringsbeloppet.
Det begränsade försäkringsbeloppet enligt ovan ingår i det totala försäkringsbeloppet
för Ansvarsförsäkring, som anges i försäkringsbrevet.
6.3.6 Självrisk
Av sammanlagda kostnader enligt 6.3.7 har försäkringstagaren att såsom självrisk vid varje fel svara
för ett basbelopp. Avtal kan träffas om högre självrisk, som då anges i försäkringsbrevet.
Upptäcks flera fel av samma slag har försäkringstagaren att svara för endast en självrisk.
Självriskbeloppet som uttrycks i basbelopp avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor.
6.3.7 Försäkringens omfattning
Vid fel av försäkringstagaren, efter 92 07 01, levererad vara avsedd att ingå i fast egendom gäller
försäkringen för följande oundvikliga och skäliga kostnader
- kostnader för lokalisering av felet
- kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara
- kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet under förutsättning att ansvar
föreligger för försäkringstagaren enligt köplag eller enligt allmänna leveransbestämmelser
utgivna av branschorganisation inom försäkringstagarens verksamhetsområde, som gäller för
leveransen.
Framställs mot försäkringstagaren krav på ersättning som kan omfattas av försäkringstagaren och som
överstiger avtalad självrisk, åtar sig bolaget gentemot försäkringstagaren även att
- utreda om ersättningsskyldighet föreligger
- förhandla med den som kräver ersättning
- föra försäkringstagarens talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de
rättegångs- eller skiljemannakostnader som försäkringstagaren åsamkas eller åläggs att betala
och som inte kan utfås av motpart eller annan.
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6.3.7.4 Undantag
Levererad vara
Försäkringen gäller inte för värdet av den levererade varan, kostnad för utbytesvaran och inte heller
kostnad för reparation av den vara som försäkringstagaren levererat.
Indirekt förlust
Försäkringen gäller inte för produktionsbortfall, utebliven vinst, vite eller annan ekonomisk
följdförlust.
Produktsäkerhet
Försäkringen gäller inte för 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
- skulle ha upptäckt felet eller bristen om undersökningar, provningar eller analyser utförts enligt
de normer och principer som allmänt tillämpas inom branschen
- åsidosatt lag eller myndighets föreskrift rörande produktsäkerhet
- borde insett att betydande risk för fel funnits.
Utseendefel
Försäkringen gäller inte för fel som enbart består i att objekt eller del därav, ifråga om utformning,
material, färg m m inte ur utseendesynpunkt stämmer överens med vad som följer av avtalet.
Känt fel
Försäkringen gäller inte för fel som företagsledning eller arbetsledning kände till då försäkringen
tecknades.
Atomkärnprocess
Försäkringen gäller inte för kostnader vid fel vars uppkomst eller omfattning har samband med
atomkärnprocess inkl radon.
Diverse varor
Försäkringen gäller inte för följande varor
- asfaltbetong
- ballastmaterial och fyllnadsmassor såsom kross, naturgrus, sand, jord, lättklinker, fillermaterial
och dräneringsmassor
- pålar, pålskallar och pålskarvar
- vara som levererats till maskinmontage. Härmed avses montage av mekanisk eller elektrisk
utrustning ej avsedd för byggnadens stadigvarande bruk.
- vara som innehåller asbest
Rådgivning
Försäkringen gäller inte för skada uppkommen till följd av fel i utredningar, beskrivningar,
beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar som lämnats i samband med leverans av vara.
6.3.12 Skaderegleringsbestämmelser
6.3.12.1 Anmälan och ersättningskrav
Fel som kan medföra ersättningskrav mot Försäkringsgivaren skall anmälas så snart som möjligt.
Har mot försäkringstagaren framställts reklamation skall ersättningskrav framställas till
Försäkringsgivaren omedelbart därefter.
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Om ersättningskravet inte framförts inom 6 månader efter att försäkringstagaren erhållit reklamationen
gäller inte försäkringen.
6.3.12.2 Skyldighet att lämna upplysning
Försäkringstagaren är skyldig att utan dröjsmål lämna Försäkringsgivaren handlingar och andra
upplysningar som kan vara av betydelse för Försäkringsgivarens utredning. Om försäkringstagaren i
bedrägligt syfte uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för Försäkringsgivarens bedömning
gäller inte försäkringen.
6.3.12.3 Skyldighet att utreda , vittna m m
Försäkringstagaren är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och
undersökningar som är av betydelse för bedömande av reklamationen och försäkringstagarens
ansvarighet och som kan genomföras inom försäkringstagarens verksamhet.
Försäkringstagaren är även skyldig i händelse av rättegång utan ersättning tillse att i erforderlig
utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos försäkringstagaren anställd
personal.
6.3.12.4 Dokumentationsplikt för levererad produkt
Konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept, instruktioner, leveransavtal, bruksanvisningar,
garantier och liknande handlingar som kan vara av betydelse vid utredningen om ansvar genom
levererad produkt skall bevaras i 10 år.
Om försäkringstagaren inte iakttar dessa skyldigheter och om det kan antas att det varit till väsentligt
men för Försäkringsgivaren är Försäkringsgivaren berättigat till att göra skäligt avdrag på
försäkringsersättningen.
6.3.12.5 Stämning och rättegångsombud
Om försäkringstagaren instämmes till domstol eller skiljenämnd eller erhåller uppgift om att så skall
komma att ske, skall detta omedelbart anmälas till Försäkringsgivaren. Försäkringsgivaren utser
rättegångsombud.
Om försäkringstagaren inte iakttar dessa skyldigheter kan en dom om ersättningsskyldighet
inte åberopas mot Försäkringsgivaren och inte heller ersätts rättegångs- eller skiljemannakostnader.
6.3.12.6 Uppgörelse i godo
Om försäkringstagaren utan Försäkringsgivarens tillåtelse medger ersättningsskyldighet, godkänner
ersättningskrav eller utbetalar ersättning, är Försäkringsgivaren fritt från ansvarighet om inte kravet
uppenbart var lagligen grundat.
Försäkringstagaren är - om Försäkringsgivaren så önskar - skyldig att medverka till uppgörelse i godo
med den skadelidande.
Har Försäkringsgivaren förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver ersättning, är det
fritt från skyldighet att svara för därefter uppkommen kostnad, ersättning och att företa ytterligare
utredning.
6.3.12.7 Reklamationsskyldighet
Om den felaktiga varan inköpts av försäkringstagaren åligger det denna att reklamera felet och iaktta
de frister som därvid gäller.
Om försäkringstagaren inte iakttar dessa skyldigheter och om det kan antas att det varit till väsentligt
men för Försäkringsgivaren är Försäkringsgivaren berättigat till att göra skäligt avdrag på
försäkringsersättningen.
6.3.12.8 Dröjsmålsränta
Försäkringsgivaren betalar inte den ränta som beror på försäkringstagarens dröjsmål att fullgöra vad
som på honom ankommer enligt 6.3.12.
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