TILLÄGG FÖR BYGGHERREANSVARSFÖRSÄKRING TBH 1:1 A
Med tillägg till villkor Berkley Företag avsnitt G punkt 4 och ändring av punkt 12.18 i samma avsnitt gäller försäkringen
enligt nedan med utvidgat skydd vid Miljöskada då försäkrad, i sin egenskap av Byggherre, ansvarar för skada till följd
av byggnads-, anläggnings- eller installtionsarbete. I alla övriga avseenden gäller nämnda villkor oförändrade. För
detta villkor gäller även Allmänna avtalsbestämmelser.
1. FÖRSÄKRADE
Om försäkrad i skriftligt avtal övertagit
kontraktspartens ansvar är kontraktsparten
medförsäkrad.
2.

VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Försäkringen gäller för miljöskada inträffad i Norden.
3.

NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Försäkringen gäller för miljöskada som orsakats och
upptäcks under försäkringsperioden.
4.

VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER

Försäkringen omfattar sakskada och ren
förmögenhetsskada som den försäkrade ansvarar för
enligt Miljöbalken eller andra grannelagsrättsliga
regler eller motsvarande enligt utländsk rätt.

Ren förmögenhetsskada
Försäkringsbelopp enligt försäkringsbrev.
Ovanstående belopp gäller inom ramen för det totala
försäkringsbeloppet avseende ansvarsförsäkring och
gäller inte därutöver.
7.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Försäkrad ska tillse att tillämplig lagstiftning, gällande
förordningar och föreskrifter iakttas.
Om ovan angivna föreskrifter åsidosätts är W. R.
Berkleys ersättningsskyldighet begränsad enligt
bestämmelserna i försäkringsavtalslagen. Eftersättes
krav på besiktning gäller försäkringen endast om det
kan bevisas att skadan uppkommit som en följd av
arbetet.

Vid ren förmögenhetsskada omfattar försäkringen
endast skada som är en direkt och oundviklig följd av
en plötslig, oförutsebar och identifierbar händelse.
Försäkringen gäller även för skadeståndsansvar enligt
lag som den försäkrade enligt entreprenadkontrakt
övertagit från kontraktspart.
5.

UNDANTAG

Utöver de allmänna undantagen i villkor Berkley
Företag, avsnitt G samt Allmänna avtalsbestämmelser,
gäller följande särskilda undantag:
5.1

Markarbeten

Försäkringen omfattar inte skada genom sprängning,
pålning, spontning och andra markarbeten.
Försäkringen gäller dock för grävning och schaktning.
5.2

Kontraktssumma

Försäkringen gäller inte för enskild entreprenad med
kontraktssumma överstigande SEK 20,000,000.
6.

FÖRSÄKRINGSBELOPP

För detta tillägg gäller följande begränsande belopp:
Sakskada
Försäkringsbelopp enligt försäkringsbrev.
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