FÖRSÄKRING AVSEENDE ÅTERKALLELSE – RL 1:1 A
Detta tilläggsvillkor är utfärdat av W. R. Berkley Insurance AG, svensk filial nedan benämnt Berkley eller
försäkringsgivaren. För detta tilläggsvillkor gäller även Berkleys Allmänna avtalsbestämmelser AB samt villkor Berkley
Företagsvillkor BF i tillämpliga delar.
1.

VAD FÖRSÄKRINGEN OMFATTAR

1.1

Återkallelse

Försäkringen omfattar försäkringstagarens utgifter
enligt punkt 6 nedan vid återkallelse av försäkrade
produkter på grund av:
a)

att det föreligger en omedelbar risk för att
produkterna kommer att orsaka, eller redan
har orsakat sak- eller personskada, och
b) att återkallelse är påkallad av myndighet i
enlighet med reglerna i Produktsäkerhetslagen (2004:451) eller annan liknande
nationell lag avseende produktsäkerhet.
1.2

Försäkrade produkter

Försäkringen omfattar produkter som är särskilt
angivna i försäkringsbrevet och som är tillverkade,
levererade eller sålda efter det retroaktiva datum som
anges i försäkringsbrevet.
1.3

När försäkringen gäller

Försäkringen omfattar krav som framställts mot
försäkringstagaren under försäkringsperioden och som
denne anmäler till försäkringsgivaren under samma
period.
2.
2.1

VAD FÖRSÄKRINGEN INTE OMFATTAR
Kända krav

Försäkringen omfattar inte krav som är framställda
mot försäkringstagaren och som denne kände till eller
borde ha känt till innan försäkringsavtalet ingicks detta
oavsett vilket retroaktivt datum som angivits i
försäkringsbrevet.
2.2

Återkallelse från kontraktspart/återförsäljare

Försäkringen omfattar inte produkter som återkallas
från försäkringstagarens egen kontraktspart (den som
försäkringstagaren sålt produkterna till eller
producerat på uppdrag av). Om produkterna har
vidareförsålts av försäkringstagarens kontraktspart
omfattar försäkringen de produkter som har
levererats från kontraktsparten när återkallelsesituationen först konstateras av försäkringstagaren.
2.3

Straffbar gärning mm.

Försäkringen gäller inte när återkallelse är betingad av
en straffbar gärning eller av produkter som har satts i

omlopp efter förbud av myndighet eller tillsynsorgan
eller där de satts i omlopp samtidigt som det pågår ett
förfarande där myndighet eller tillsynsorgan utreder
och/eller överväger att förbjuda produkt men där
förbud ännu inte har utfärdats.
3.

SERIESKADOR

Alla kostnader, som kan göras gällande mot
försäkringen, som har orsakats av samma händelse
eller samma egenskap vilken har föranlett
återkallelsen, skall betraktas som ett skadetillfälle och
skall hänföras till den tidpunkt då den första skadan i
serien blev konstaterad.
4.

VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

4.1

Geografisk omfattning

Om inget annat framgår av försäkringsbrevet gäller
försäkringen endast för återkallelse av produkter som
befinner sig i Norden vilket definieras som länder vilka
är självständiga medlemmar i Nordiska Rådet (fn.
Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt de
självstyrande områdena Åland, Färöarna och
Grönland).
5.

VILKA PRODUKTER OMFATTAS

Försäkringen omfattar de produkter som angivits i
försäkringsbrevet. Försäkringen upphör att gälla för
produkter för vilka det gått mer än 3 år från det att
försäkringstagaren levererat dem.
6.

VILKA UTGIFTER OMFATTAS

De kostnader som omfattas av försäkringen framgår
av denna punkt (6) och är de enda kostnader som
ersätts såvida annat inte framgår av försäkringsbrevet.
Försäkringsgivaren betalar kostnader som försäkringstagaren ådragit sig eller blivit betalningsskyldig för och
som är direkt förbundna med:
a)

att informera kända och okända innehavare
av produkterna (ägare, brukare, återförsäljare, grossister, agenter) om
återkallelsen. Som utgifter räknas
annonsering i press, radio, TV, skriftlig
information, telefon, elektronisk post, telefax
och sk. sociala medier.
b) transport av produkterna till avtalad plats
som är förhandsgodkänd av Berkley, för
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c)

7.

vidare destruktion, reparation eller utbyte.
Kostnad för destruktion, reparation, utbyte
eller inköp av ny produkt omfattas inte.
transport av reparerad eller ny produkt
tillbaka till innehavaren (ägaren, brukare,
återförsäljare, grossist eller agent) inklusive
kostnad för emballering och packning.
Kostnad för reparation, utbyte eller inköp av
ny produkt omfattas inte.

FÖRSÄKRINGSBELOPP OCH SJÄLVRISK

Försäkringsbeloppet och självrisken framgår av
försäkringsbrevet. Försäkringsbeloppet är per skada
och totalt under den försäkringsperiod som är angiven
i försäkringsbrevet.
8.

FÖRSÄKRINGSTAGARENS FÖRPLIKTELSER VID
SKADA

Så snart försäkringstagaren har fått kännedom om
händelse som kommer eller kan befaras medföra att
återkallelseförfarande kommer att inledas skall
försäkringstagaren:
a) informera Berkley om händelsen och
b) till Berkley översända all tillgänglig
information som kan ha betydelse för saken
försäkringstagaren skall själv och utan anmaning från
Berkley svara för att alla nödvändiga åtgärder vidtas
för att påbörja hanteringen av återkallelsen.
Alla utgifter (redan utbetalda eller framtida) som
försäkringstagaren ådrar sig skall förhandsgodkännas
av Berkley. I de fall där förhandsgodkännande inte har
givits kan Berkley avböja ersättning för kostnader som
inte kan anses vara påkallade för att tillvarata
försäkringstagarens eller Berkleys intressen.
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