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Kontakt
Kundtjänst
Telefon 0771-326 326
E-post: foretag@gjensidige.se

Skador
Telefon 0771-326 326
E-post: foretagsskador@gjensidige.se

Skadejour
Vid akut skada efter kl. 16.00 eller på helger - kontakta då vår
Skadejour, telefon 0771-614 614.

Särskilt försäkringsvillkor: GJA 172:1
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Utökat ansvar för Åkeriverksamhet
Villkor: GJA 172:1

Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial,
516407-0384.
I tillägg till dessa villkor, gäller följande:
-

Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor

-

Generella villkor

-

Försäkringsavtalslagen (FAL)

Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor
gäller före de allmänna villkoren.

Ansvarsförsäkring
1. Vem försäkringen gäller för och
försäkrad verksamhet
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och
gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och dennes
arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.
Försäkringen gäller också för den försäkrade såsom ägare eller
brukare av fastighet, där verksamheten bedrivs samt för byggnadsoch anläggningsarbeten som utförs på sådan fastighet.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som
inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar i hela världen utom i
USA och Kanada. Vid försäljnings- och inköpsresor samt vid
konferenser och mässor gäller försäkringen dock för skada som
inträffar i hela världen.

4. Försäkringsbelopp

• sedvanligt kontrakt med SJ eller annan järnvägsförvaltning för
skada genom rullande materiel, överskriden lastprofil, trafik på
stickspår eller användande av obevakad järnvägsövergång
• sedvanligt kontrakt med strömleverantör där den försäkrade
övertagit ansvar enligt ellagen
• sedvanligt nyttjanderättsavtal med fastighetsägare avseende
övertaget fastighetsägaransvar.
• Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser avseende
kontaminationsskador vid bulk- och tanktransporter.
Om denna försäkring gör undantag för sak- eller personskada
gäller denna försäkring inte heller för förmögenhetsskada till följd
av den undantagna skadan.

5.2 Ren förmögenhetsskada
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren
förmögenhetsskada i vissa fall enligt 6.5.1.
Med ren förmögenhetsskada menas ekonomisk skada som uppstår
utan samband med person- eller sakskada.

5.3 Ansvar enligt personuppgiftslagen
Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet för ekonomisk
och ideell skada som den försäkrade kan bli skyldig att betala enligt
48 § personuppgiftslagen (1998:204).

5.4 Åtagande
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som
överstiger avtalad självrisk* åtar sig bolaget gentemot den
försäkrade att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra den försäkrades talan vid rättegång eller
skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller

Försäkringsbeloppet anger det belopp till vilket skadestånd,

skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs

utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och räddningskostnader

att betala och som denne inte kan få ut av motpart eller annan

sammanlagt är försäkrade.

5. Vad försäkringen gäller för
5.1 Person- och sakskada

samt
• betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att
erlägga.

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och

6. Vad försäkringen inte gäller för

sakskada samt förmögenhetsskada till följd av sådan

6.1 Undantag

ersättningsbar skada enligt
• allmänna skadeståndsrättsliga regler
• allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom
den försäkrades verksamhetsområde

6.1.1 Levererad produkt
Försäkringen gäller inte för
• skada på produkt som den försäkrade levererat om skadan
består i eller är en följd av fel, brist eller defekt hos produkten
eller i montering, uppförande eller annan åtgärd i samband
med leverans av produkten
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• kostnad i samband med reklamation, utbyte eller återtagande
av levererad produkt. Försäkringen gäller inte heller för
räddningskostnader eller andra kostnader till följd av att
levererad produkt befaras orsaka skada
• skada som kan avhjälpas genom åtgärdande av fel, brist eller
defekt hos levererad produkt.

Försäkringen gäller inte heller om skada på sådan egendom
inträffar sedan egendomen avlämnats eller återlämnats.
Särskild självrisk* gäller enligt 7.1 för andra lyft eller transporter än
de som är undantagna i 6.2.

6.3 Trafik med motordrivet fordon

Med skada på levererad produkt förstås här även skada som beror

Försäkringen gäller inte för skada som omfattas av trafikförsäkring,

på att den levererade produkten måste undersökas, repareras eller

vilken tillhandahålles i landet ifråga, och som inträffar till följd av

bytas ut och att ingrepp därmed måste ske i annan egendom än

trafik med motordrivet fordon

den levererade produkten.
6.1.2 Bristande produktsäkerhet
Försäkringen gäller inte för skada genom levererad produkt när den

• för vilket trafikskadelagen eller motsvarande utländsk
lagstiftning gäller
• när det används inom tävlingsområde när den försäkrade eller

försäkrade underlåtit att utföra sedvanliga undersökningar,

någon som denne ansvarar för är ägare, brukare eller förare av

provningar eller analyser för att fastställa produktens lämplighet

det motordrivna fordonet.

för avsett ändamål och detta medfört att fel, brist eller defekt i
produkten inte upptäckts.

Detta undantag tillämpas även om den försäkrade underlåtit att

6.1.3 Utebliven effekt

med truck eller lastmaskin - som den försäkrade tillfälligt lånat i

Försäkringen gäller inte för skada genom att levererad kemisk

samband med lastning eller lossning av gods - och som drabbar

produkt eller levererat läkemedel inte förhindrat, avbrutit eller

utlånarens egendom.

påverkat sådant beräkneligt händelseförlopp eller sådan beräknelig
utveckling eller sjukdom som pågår eller skulle ha uppkommit om

teckna trafikförsäkring. Försäkringen gäller dock för skada orsakad

6.4 Luftfartyg, skepp, båtar och liknande

produkten inte använts.

Försäkringen gäller inte för

6.2 Omhändertagen egendom

• skada genom luftfartyg, svävare eller hydrokopter

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade

• sakskada orsakad genom segel- eller maskindrivna skepp och

eller annan för hans räkning

båtar eller genom kollision med av dessa bogserade föremål när

• hyr, leasar, lånar eller nyttjar. Försäkringen gäller dock för sådan

brukare eller förare av dessa farkoster.

skada som avses i bolagets motorfordonsvillkor,
vagnskadeförsäkring, på tillfälligt lånad truck eller lastmaskin i
samband med lastning eller lossning av gods, om ersättning
inte kan lämnas från annan försäkring
• på grund av särskilt åtagande yrkesmässigt lyfter, transporterar
eller förvarar. Försäkringen gäller dock för skada på gods som
skadas vid sådant tillfälligt lyft med lastbil eller sådan tillfällig
kortare transport som inte omfattas av lag om inrikes
vägtransport, CMR eller Sveriges Åkeriföretags
ansvarsbestämmelser.
• uppför eller nedmonterar, om egendomen ingår i byggnadsverk
eller broar
• omhänderhar för att i serie tillverka, bearbeta eller ihopsätta,
såvida inte skada drabbar enstaka exemplar
• omhänderhar för försäljning.
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den försäkrade, eller någon som denne ansvarar för är ägare,

6.5 Miljöansvar
6.5.1
Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av
miljöskada. Med miljöskada avses skadeståndsskyldighet enligt
miljöbalken.
Försäkringen gäller dock om skada beror på
• att fel dock ej fel i planering eller konstruktion eller val av
arbetsmetod - tillfälligt har begåtts vid användning, service eller
underhåll av byggnad, anläggning eller anordning
• att fel plötsligt och oförutsett har uppkommit på byggnad,
anläggning eller anordning. I dessa fall gäller försäkringen även
för ren förmögenhetsskada.
Särskild självrisk gäller enligt 7.1 vid ren förmögenhetsskada.

6.5.2
Försäkringen gäller inte för sakskada eller ren förmögenhetsskada
som den försäkrade kan bli ansvarig för enligt miljöbalken i
egenskap av byggherre eller entreprenör om skadan orsakats
genom sprängning, pålning, spontning, schaktning eller grävning.

6.6 Straffskadestånd
Försäkringen gäller inte för straffskadestånd (punitive damages)
eller annan liknande ersättning.

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

6.8 Förutsebar skada
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommit under sådana
omständigheter att det för den försäkrade eller hans arbetsledning
borde ha stått klart att skada med stor sannolikhet skulle komma
att inträffa.

6.9 Lag, myndighets föreskrift, domstols dom eller
beslut
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom
åsidosättande av lag, myndighets föreskrift, domstols dom eller
beslut, såvida inte den försäkrade kan visa att arbetsledningen
varken haft eller borde haft kännedom om åsidosättandet.

6.10 Atomskada
Försäkringen gäller inte för sådan atomskada som den försäkrade

7. Självrisk
Självrisken är lägst den som anges i försäkringsbrevet. Självrisk som
uttrycks i prisbasbelopp avrundas nedåt till närmaste 100-tal
kronor.
Endast en självrisk avdras
• vid flera skador som orsakats av samma defekt hos en eller flera
levererade produkter
• för skador som uppkommit av samma orsak och vid samma
skadetillfälle.

7.1 Särskild självrisk
Självrisken är lägst
• 20 % av prisbasbeloppet vid skada på egendom som den
försäkrade, eller för hans räkning annan person, åtagit sig att
installera, montera, demontera, bearbeta, kontrollera, besiktiga
eller tillse
• 20 % av prisbasbeloppet vid skada på egendom som den
försäkrade eller för hans räkning annan person lyft eller
transporterat, i andra fall än de som är undantagna 6.2
• 10 % av skadebeloppet, dock lägst 20 % av prisbasbeloppet vid
byte eller ändring av lås till följd av nyckelförlust
• 30 % av skadebeloppet, dock lägst 1 prisbasbelopp och högst 10
prisbasbelopp, vid sakskada genom brand eller explosion som
orsakats av svetsning, skärning, lödning, takläggning,
bearbetning med snabbgående verktyg eller annat arbete som
medför uppvärmning eller gnistbildning
• 1 prisbasbelopp vid ren förmögenhetsskada enligt 6.5.1.

kan göras ansvarig för enligt atomansvarighetslagen eller

8. Skadeersättningsregler

motsvarande utländsk lagstiftning.

Bolaget ersätter

6.11 Asbest, formaldehyd och PCB
Försäkringen gäller inte för skada orsakad av asbest, formaldehyd
eller PCB.

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

6.13 Arbetsskada och annan försäkring
6.13.1 Arbetsskada
Försäkringen gäller inte för arbetsskada som drabbar försäkrads
egna anställda.
6.13.2 Annan försäkring
Försäkringen gäller inte till den del ersättning kan lämnas genom
annan försäkring. Försäkringen gäller dock om regressrätt
föreligger mot den försäkrade.

• kostnaderna enligt 5.20
• räddningskostnader enligt 8.2 med avdrag för självrisk enligt 7.

8.1 Högsta ersättning
Bolagets ersättningsskyldighet är begränsad till 1 försäkringsbelopp
vid varje skada och totalt 2 försäkringsbelopp per försäkringsår,
dock högst
• 1 försäkringsbelopp vid skada genom levererad produkt om flera
skador orsakats av samma fel, brist eller defekt hos en eller flera
produkter, oavsett om skadorna inträffat under ett eller flera
försäkringsår. Ersättning lämnas därvid inom det
försäkringsbelopp som gällde vid den tidpunkt då första skadan
inträffade
• 1 försäkringsbelopp vid skador som uppkommit av samma orsak
och inträffat vid samma tillfälle
• 10 prisbasbelopp vid skada på egendom som lyfts eller
transporterats i andra fall än de som är undantagna i 6.2
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• 6 prisbasbelopp vid byte eller ändring av lås till följd av
nyckelförlust
• 10 prisbasbelopp vid varje skada enligt 5.3
• 25 prisbasbelopp per försäkringsår för ren förmögenhetsskada
enligt 6.5.1.

8.2 Räddningskostnad
Om den försäkrade haft utgift (räddningskostnad) för att
begränsa omedelbart förestående eller inträffad skada som kan
föranleda skadeståndsskyldighet som omfattas av försäkringen,
lämnas ersättning om åtgärderna med hänsyn till
omständigheterna varit skäliga. Ersättning lämnas dock inte för
kostnad för att avvärja befarad skada på grund av defekt hos
levererad produkt.

8.3 Tidpunkt för betalning av ersättning
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade
fullgjort vad som åligger honom enligt punkt 9 i villkor GK 708
(Åtgärder vid skada, Ansvar).

8.4 Räntebestämmelser
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas
dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta betalas inte om den är
mindre än 1 % av prisbasbeloppet.
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades
dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på honom enligt punkt 9 i
villkor GK 708 (Åtgärder vid skada, Ansvar).
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Gjensidige Försäkring
Postadress:
Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm
Telefon 0771-326 326
E-post info@gjensidige.se
En svensk filial till:
Gjensidige Forsikring ASA
Org.nr 995 568 217
Postadress:
Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo

