KONSULTANSVAR

för tekniska konsulter
KATK 1:1
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
gentemot försäkrad som uppkommer avseende den rådgivande verksamhet som är
försäkrad enligt försäkringsbrevet.
Med tillämpning av ovan nämnda villkor i övrigt samt Allmänna avtalsbestämmelser
med definitioner och förklaringar gäller härmed följande ändringar.

1. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada som upptäcks under
den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden). I försäkringsbrevet anges om
andra regler gäller för ansvarsförsäkringens giltighet.
Gentemot kontraktspart gäller försäkringen för skada som upptäcks inom
tio år från den dag uppdraget slutförts eller annars upphört.
Försäkringen gäller under förutsättning att den försäkrade vid försäkringens
begynnelse inte ägde kännedom om skadan ifråga.
Har ändring av försäkringsavtalet överenskommits under försäkringstiden,
till exempel att nytt företag tillkommit som försäkrad eller om försäkringsbeloppet
höjts, gäller försäkringen vad avser ändringen endast för skada som orsakas efter
tidpunkten för sådan ändring.

2. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden och som avser där
befintlig verksamhet, byggnad, anläggning eller annat projekt.
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3. FÖRSÄKRINGSBELOPP - HÖGSTA ERSÄTTNING
Berkleys maximala sammanlagda ersättningsskyldighet är, för åtagandena enligt
punkt 4 för varje uppdrag begränsad till 120 prisbasbelopp, om inte annat försäkringsbelopp särskilt gällande konsultansvarsförsäkring anges i försäkringsbrevet.
För samtliga uppdrag under försäkringstiden är ersättningen begränsad till tre
försäkringsbelopp.
Om skada, helt eller delvis, kan omfattas av flera i försäkringsavtalet angivna
delmoment och/eller av särskilda villkor med egna försäkringsbelopp eller
ersättningsbegränsningar, kan endast ett sådant delmoment eller särskilt
villkor nyttjas för en och samma skada. I sådant fall har den försäkrade att
välja vilket delmoment eller särskilt villkor denne vill åberopa för sitt anspråk
på försäkringsskydd.
Vid serieskada* är försäkringsskyddet begränsat till ett försäkringsbelopp
oavsett om skadorna upptäcks under ett eller flera år. Försäkringen gäller i
det fallet intill det försäkringsbelopp som gällde vid den tidpunkt då den
första skadan upptäcktes.

*Med serieskada avses här samtliga skador till följd av, eller som påstås vara en
följd av, samma eller liknande orsaker, såvida inte de enskilda orsakerna saknar
inbördes samband. Exempel på sådana orsaker är; fel eller försummelse i ritningar,
beskrivningar, beräkningar, konstruktion, instruktioner, råd eller anvisningar.
Vid flera miljöskador som orsakas av samma händelse är försäkringsskyddet
begränsat till ett försäkringsbelopp. Försäkringen gäller i det fallet intill det
försäkringsbelopp som gällde vid den tidpunkt då den första miljöskadan
upptäcktes.
För försäkringsskydd avseende

•

punkterna 3.1-3.3

•

utvidgat skydd med särskilt i försäkringsbrevet angivet
försäkringsbelopp eller ersättningsbegränsning

är Berkleys ersättningsskyldighet begränsad till det belopp som anges för
aktuellt försäkringsskydd. Belopp för sådant försäkringsskydd (sublimit) ligger
inom, och utökar inte, försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen.

3.1 Nödvändig mängd
Vid skada som består i utelämnad eller felberäknad nödvändig mängd
(till exempel material, massor och arbetskostnader), är försäkringsskyddet
begränsat till 120 prisbasbelopp per uppdrag. Begränsningen avser endast
den utelämnade eller felberäknade mängden inklusive eventuella arbetskostnader. Andra fördyrande merkostnader som uppkommer som en följd
av den utelämnade eller felberäknade mängden, omfattas i enlighet med
försäkringens omfattning i övrigt.
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3.2 Intrång i immateriella rättigheter
Vid skada där anspråket avser intrång i immateriella rättigheter är
försäkringsskyddet begränsat till 120 prisbasbelopp per uppdrag.
Patenträttigheter omfattas dock inte, se punkt 5.14.

3.3 Förlust av information
Vid skada till följd av förlust eller förstörelse av information som tillhör den
försäkrade eller som den försäkrade har fått i uppdrag att omhänderta är
försäkringsskyddet begränsat till 120 prisbasbelopp per uppdrag.
Skada genom malware omfattas dock inte, se punkt 5.15.

4. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
4.1 Omfattning
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada
samt ren förmögenhetsskada som den försäkrade i sin rådgivande
verksamhet orsakar kontraktspart vid utförande av den typ av uppdrag
som anges i försäkringsbrevet enligt

•

allmänna skadeståndsrättsliga regler

•

allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och
ingenjörsverksamhet (ABK)

•

andra allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation
inom den försäkrades verksamhetsområde.

Andra vedertagna standardavtal eller kundspecifika avtal omfattas till
den del de motsvarar ovan nämnda allmänna bestämmelser utgivna av
branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.
Åtagande eller ansvar som är vidare än Allmänna bestämmelser
utgivna av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde, omfattas inte.

4.2 Åtagande
Grundvillkorets punkt 4.5.2 gäller oförändrad.
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5. UNDANTAG
Utöver allmänna undantag enligt Allmänna avtalsbestämmelser, punkt 7,
gäller följande undantag.

5.1 Krav mellan försäkrade
Försäkringen gäller inte för skada som de försäkrade orsakar varandra,
om inte annat anges i försäkringsbrevet.

5.2 Personkrets
Försäkringen gäller inte för

•

skada som tillfogas delägare i den försäkrade rörelsen

•

skada som tillfogas företag i samma koncern

•

skada som vid konsultgruppavtal (joint venture-avtal) orsakas
av annan än den försäkrade.

5.3 Hyrd, leasad, lånad eller nyttjad egendom
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller för
hans räkning annan person transporterar, hyr, leasar, lånar eller annars nyttjar.

5.4 Utfästelse och garanti
Försäkringen gäller inte för skada i den mån skadeståndskravet endast
kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti.
Försäkringen gäller inte i något fall för åtagande i form av så kallade
”hold harmless agreements”, där försäkrad håller kontraktspart skadeslös.
Försäkringen gäller dock om försäkrad har orsakat skada genom vårdslöshet
och skadeståndet avser kostnader som försäkringen i övrigt omfattar.

5.5 Arbetsskada
Försäkringen gäller inte för arbetsskada som drabbar försäkrads arbetstagare.
Försäkringen gäller inte heller för arbetsskada som drabbar annan än
försäkrads arbetstagare om den skadade omfattas av trygghetsförsäkring
vid arbetsskada, arbetsskadeförsäkring eller liknande försäkringsskydd.
Om viss typ av ersättningspost vid personskada, till exempel inkomstförlust,
inte omfattas av annan försäkring enligt föregående mening, gäller
försäkringen för skadeståndskrav överstigande självrisken avseende
sådan ersättningspost.
Försäkringen gäller dock vid regress mot försäkrad från annan försäkring.
Försäkringen gäller dock inte i något fall för gradvis uppkommen arbetsskada,
till exempel sjukdom, smitta eller ohälsa.
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5.6 Lag, myndighets föreskrift eller beslut
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas genom brott mot
eller åsidosättande av lag, annan författning, myndighets föreskrift eller
beslut, domstols dom eller beslut, såvida inte den försäkrade kan visa
att denne eller dennes arbetsledning varken har eller borde ha haft
kännedom om åsidosättandet.

5.7 Böter, viten eller straffskadestånd
Försäkringen gäller inte för böter, viten, straffskadestånd (till exempel punitive
damages), byggnadsavgift eller annan liknande ersättning eller påföljd och inte
heller för rättegångskostnader i samband med brottmål eller talan angående
annan påföljd.
Försäkringen gäller inte heller för ersättningsanspråk som har sitt ursprung i
böter, viten, straffskadestånd eller byggnadsavgift såvida det inte är fråga om
skadestånd som den försäkrade kan visa att denne skulle vara skyldig att
utge i frånvaro av böter, vite eller avgift.

5.8 Entreprenadverksamhet eller leverans av material
Försäkringen gäller inte för skada som

•

kan åläggas den försäkrade till följd av entreprenadverksamhet,
installation, ingrepp i byggnad eller anläggning eller leverans av material

•

uppkommer vid mätning, markering, trädfällning, borrning, sprängning,
grävning eller liknande åtgärd även om åtagandet har samband med
den rådgivande verksamheten

•

uppkommer vid befattning med eller fysiska ingrepp i anläggning
såsom provning, tester, igångkörning, intrimning eller felsökning.

5.9 Estetisk skada
Försäkringen gäller inte för skada som består i att objekt eller del av detta i
fråga om utformning, material med mera erhåller ett ur utseendesynpunkt
inte tilltalande utförande.

5.10 Försening
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av att den försäkrade inte
levererat program, system eller tjänst inom avtalad tid. Försäkringen gäller
inte heller för skada som är en följd av att uppdrag eller del av detta inte
redovisas i rätt tid.
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5.11 Avhjälpande
Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med avhjälpande av
fel i handlingar.

5.12 Hävning av avtal
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att avtal mellan den
försäkrade och uppdragsgivaren hävs.

5.13 Fastighetsvärdering och överlåtelsebesiktning
Försäkringen gäller inte för sådant ansvar som kan åläggas den försäkrade
till följd av fastighetsvärdering eller överlåtelsebesiktning, såvida detta inte
finns särskilt angivet i försäkringsbrevet som försäkrad verksamhet.

5.14 Patent
Försäkringen gäller inte för skada där anspråket avser intrång i patenträttigheter och inte heller för produktionsbortfall, förlorat täckningsbidrag,
utebliven vinst eller annan ekonomisk skada till följd av sådant intrång.

5.15 Malware
Försäkringen gäller inte för skada genom malware oavsett vad
som orsakar detta.

6. SJÄLVRISK
6.1 Självrisk
Vid varje skada dras från de sammanlagda kostnaderna för åtagande enligt
punkt 4, ett belopp som utgör den försäkrades självrisk.
Självrisken är vid varje skada ett prisbasbelopp om inte annat avtalats.
Varje fel eller försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller
anvisningar anses härvid som en skada.
6.1.1 Serieskada
Flera skador anses som en skada om de härrör från ett och samma fel eller
en och samma försummelse i ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.
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