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Ansvarsförsäkring för datakonsulter 		
och annan IT-verksamhet T123:3
Gäller från och med 2015-01-01.
Med tillämpning av Grundvillkor för Ansvarsförsäkring samt i försäkringsbrevet/ beviset angivna villkor i
övrigt, gäller följande ändringar och tillägg.
Fet stil anger när ord, uttryck eller begrepp finns förklarade i Allmänna avtalsbestämmelser och
Definitioner, AA.
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Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i
tjänsten.
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När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot den försäkrade under den tid försäkringen är
i kraft (försäkringstiden) under förutsättning att skadan orsakas av handling som företagits efter försäkringens begynnelsedag eller den tidpunkt som anges i försäkringsbrevet/beviset.
2.2 EFTERANMÄLAN
Förnyas inte försäkringen vid förfallodagen eller upphör den genom uppsägning av försäkringsgivaren
gäller försäkringen för skadeståndskrav som framställs och anmäls till försäkringsgivaren senast 12 månader efter försäkringens upphörande under förutsättning att skadan orsakas av handling som företagits
under försäkringens giltighetstid.
Anmärkning
Med handling förstås även underlåtenhet att handla.
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Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden.
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Vad försäkringen gäller för
6.1 OMFATTNING
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt
• allmänna skadeståndsrättsliga regler
• andra allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades
verksamhetsområde.
6.1.6 REN FÖRMÖGENHETSSKADA
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som den försäkrade genom fel
eller försummelse orsakar kontraktspart vid utförande av den typ av uppdrag som anges i försäkringsbrevet/beviset.
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Vad försäkringen inte gäller för
Utöver allmänna undantag enligt Allmänna avtalsbestämmelser AA, punkt 6 och Grundvillkor för Ansvarsförsäkring, punkt 7, gäller följande undantag.
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7.9 BRISTANDE UNDERSÖKNING
Utöver undantag i Grundvillkor för Ansvarsförsäkring, punkt 7.9, gäller försäkringen inte heller för ren
förmögenhetsskada som uppkommer på grund av att den försäkrade före leverans inte utfört sedvanlig
kontroll och dokumentation av att ett program, system och systemvara är funktionsdugliga i beställarens
verksamhet.
7.10 UNDANTAG FÖR VISS VERKSAMHET
7.10.1 RÅDGIVANDE VERKSAMHET (KONSULTUPPDRAG)
Punkt 7.10.1 i Grundvillkor för Ansvarsförsäkring utgår.
7.10.3 TEKNISKT ARBETE
Försäkringen gäller inte för skada i samband med konstrukt-ionsarbete eller annat tekniskt arbete, såvida
detta inte finns angivet i försäkringsbrevet som försäkrad verksamhet.
7.19 FÖRSENING
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas 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.
7.20 KONTRAKTANSVAR
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade åtar sig att ersätta i den mån åtagandet medför
skadeståndsskyldighet utöver konsultbranschavtal eller i övrigt gällande skadeståndsrätt. Försäkringen
gäller inte heller för skadeståndskrav i de fall försäkringstagaren kan åberopa ansvarsbegränsning enligt
avtal eller författning.
7.21 KONSULTGRUPPSAVTAL
Försäkringen gäller inte för skada som vid konsultgruppavtal orsakas av annan än den försäkrade.
7.22 AVHJÄLPANDE
Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med avhjälpande av fel i handlingar.
7.23 HÄVNING
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivaren
hävs.
7.24 IMMATERIALRÄTT
Försäkringen gäller inte för skada som orsakas genom intrång i patent, varumärke eller upphovsrätt.
7.25 KALKYLFEL MED MERA
Försäkringen gäller inte för ren förmögenhetsskada som uppkommer genom fel i kalkyler, mängdberäkningar, mängdförteckningar, förteckningar eller utlåtanden avsedda att ligga till grund för ekonomiska
bedömningar i samband med upphandling, anbudsgivning eller annan affärstransaktion.
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Försäkringsbelopp - högsta ersättning
Försäkringsbeloppet, som anges i försäkringsbrevet/beviset, utgör högsta ersättning som försäkringsgivaren betalar för skadestånd, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljedoms- och räddningskostnader.
9.1 SAMMANLAGD ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET
Försäkringsgivarens sammanlagda ersättningsskyldighet för ren förmögenhetsskada är begränsad till
1 försäkringsbelopp för varje uppdrag och totalt 3 försäkringsbelopp per försäkringsår, om inte annat
anges i punkt 9.2.
Anmärkning
Varje fel eller försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar anses som en
skada. Flera skador anses som en skada om de härrör från ett och samma fel eller försummelse i ritningar,
beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar.
9.2 FLERA SKADOR - SERIESKADA
9.2.2 FLERA SKADOR TILL FÖLJD AV SAMMA UPPDRAG ELLER FEL
Vid flera skador som uppkommer till följd av samma uppdrag eller ett och samma fel eller försummelse är
ersättningen begränsad till 1 försäkringsbelopp för samtliga skador oavsett om skadorna inträffar under
ett eller flera försäkringsår. Ersättning lämnas i det fallet intill det försäkringsbelopp som gäller vid den
tidpunkt då det första skadeståndskravet framställs. Denna begränsning gäller även om skadeståndskrav
ställs mot flera försäkrade, som omfattas av samma försäkringsavtal.
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Självrisk
10.1 GRUNDSJÄLVRISK
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd, försäkringsgivarens utredning, förhandling, rättegång, skiljeförfarande och räddningsåtgärd ett belopp som utgör den försäkrades självrisk. Lägsta självrisk för försäkringen anges i försäkringsbrevet/beviset (grundsjälvrisk).
10.1.1 FLERA SKADOR - SERIESKADA
Endast en självrisk – den som gäller då den första skadan upptäcks – ska tillämpas vid flera skador som
uppkommer till följd av samma uppdrag eller ett och samma fel eller försummelse.
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Anmälan om skada
Om krav inte anmäls till försäkringsgivaren inom ett år från den tidpunkt då den försäkrade mottagit
detta, dock senast under den tid försäkringen är i kraft, är försäkringsgivaren fri från ersättningsskyldighet.
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