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Tilläggsvillkor till Berkleys Företag och Fastighet,
del 4, ansvarsförsäkring

Gäller från och med 2020-10-01

Detta särskilda villkor gäller som komplement till Berkleys grundvillkor, Företag och
fastighet, del 4, ansvarsförsäkring, och ger en utökad omfattning för skadeståndskrav
avseende förmögenhetsskada enligt nedan.
Med tillämpning av ovan nämnda villkor i övrigt samt Allmänna avtalsbestämmelser
med definitioner och förklaringar gäller härmed följande ändringar.

VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som består i direkt kostnad som
uppkommer genom att

•

annan egendom än den egendom som den försäkrade levererat,
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 den
egendom den försäkrade levererat, utan att sakskada har uppstått, eller

•

den egendom som den försäkrade levererat, har bearbetats, förädlats
eller på annat sätt använts av den som förvärvat egendomen och
kostnader som förvärvaren har lagt ner på den levererade egendomen
har blivit onyttiga för förvärvaren, eller

•

trycksaker eller datamedia, efter överföring av information som den
försäkrade levererat till ägare/innehavare av trycksaken eller datamediet,
skadats eller försämrats och därigenom måste repareras eller kasseras.

UNDANTAG
Utöver undantag och begränsningar i ansvarsförsäkringen, gäller följande
särskilda undantag.

Kostnad avseende levererad produkt
Försäkringen gäller inte kostnad

•

för information med anledning av fel, defekt eller säkerhetsbrist
i levererad produkt

•
•

för undersökning, omleverans, eller hävning av köp av levererad produkt

•

som försäkringstagaren svarar för vid fullgörande av leveransavtalet,
såsom avhjälpande av fel, återmontering eller annan sådan kostnad
för åtkomst- eller återställandekostnader då felet kan avhjälpas utan att
annan egendom än den som försäkrad levererat, skadas.
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Ekonomisk följdförlust
Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet för produktionsbortfall,
avbrottsförlust, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

Felaktig komponent till motordrivet fordon
Försäkringen gäller inte för skada till följd av levererad felaktig komponent
till motordrivet fordon.

Krav mellan försäkrade företag
Det utvidgade skyddet enligt detta villkor gäller inte för krav framställt av
ett försäkrat företag gentemot ett annat försäkrat företag i detta avtal.

FÖRSÄKRINGSBELOPP
Berkleys ersättningsskyldighet enligt detta särskilda villkor är begränsad till
2 000 000 sek per skada och försäkringstid eller det i försäkringsbrevet angivna
försäkringsbeloppet avseende ingrediens- och komponentskada, per skada
och försäkringstid.
Övriga bestämmelser avseende försäkringsbelopp i grundvillkoret
ska tillämpas.

DEFINITIONER
Med tillägg till villkor för Allmänna avtalsbestämmelser med definitioner
och förklaringar, gäller följande.

Datamedia/datamediet
Med datamedia/datamediet avses databärare, det vill säga det
fysiska underlag på vilket data registreras och lagras, till exempel
cd, dvd, magnetband och usb-minne.
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