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1. Försäkrade och försäkrad  

verksamhet
1.1 försäkrade
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och övriga 
Försäkrade. Försäkringen gäller även för anställda i sam-
band med utövande av tjänst hos försäkringstagaren 
eller medförsäkrat företag.

1.2 försäkrad verksamhet
Försäkringen gäller - om inte annat anges i försäkrings-
brevet - för den verksamhet som Försäkrad under försäk-
ringsperioden bedriver utanför Nordamerika. Försäk-
ringen gäller även för verksamhet som Försäkrad tidigare 
bedrivit utanför Nordamerika om annat inte avtalats.

1.3 försäkringsskydd för ny verksamhet 
och nytillkomna dotterbolag
Försäkringen gäller för ny verksamhet och nytillkom-
na Dotterbolag utanför Nordamerika som tillkommer 
under försäkringsperioden. Försäkringsskyddet börjar 
gälla vid tidpunkten för start, bildande eller förvärv av 
den nya verksamheten eller Dotterbolaget. 

Försäkringstagaren ska snarast möjligt informera If 
om ny verksamhet och nytillkomna Dotterbolag. Inne-
bär förändringen en riskökning, ska avtal om villkor 
och premie träffas inom 90 dagar från tidpunkten för 
förändringen. Om överenskommelse inte träffas har If 
rätt att retroaktivt annullera försäkringsskyddet för till-
kommande verksamhet och nytillkomna Dotterbolag.

1.4 försäkringsskydd för avyttrade 
företag
Försäkringsskyddet upphör att gälla för företag  
som avyttras under försäkringsperioden. Försäkrings- 
skyddet upphör att gälla från tidpunkten för avyttrandet.

2. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i hela världen utom för skada som 
inträffar i Nordamerika.

Försäkringen gäller också för skador som inträffar i 
Nordamerika vid försäljnings- och inköpsresor samt vid 
deltagande i konferenser och mässor. 

Anges annan geografisk omfattning i särskilt villkor, 
utfärdat av If som en del av denna försäkring, så gäller 
den geografiska omfattningen för det särskilda villkoret.

3. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den 
tid försäkringen är i kraft (Försäkringsperioden). 

Försäkringsperioden räknas från kl 00.00 lokal tid 
begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i för-
säkringsbrevet.

Ifs ansvar inträder vid försäkringsperiodens början 
under förutsättning att premien betalas inom den tid 
som anges i premieavin. Om premiebetalningen sker 
senare inträder Ifs ansvar först dagen efter betalningen. 

3.1 personskada vid långvarig påverkan
Personskada som uppkommer genom långvarig skad-
lig påverkan anses inträffad vid den tidpunkt då skade-
symptomen för första gången konstateras. 

3.2 miljöskada 
Flera miljöskador uppkomna genom en och samma 
händelse betraktas som en skada inträffad vid tidpunk-
ten för händelsen. 

3.3 flera skador vid samma tillfälle
Flera skador som uppkommit av samma orsak och vid 
samma tillfälle betraktas som en skada. 

3.4 serieskada
Samtliga skador i en Serieskada anses som en skada 
inträffad vid den tidpunkt då den första skadan i serien 
inträffade. Om den första skadan i Serieskadan inträffat 
under försäkringsperioden ska alla efterföljande skador 
i Serieskadan (också de som inträffat efter försäkrings-
periodens slut) uteslutande regleras enligt detta försäk-
ringsavtal.

Om den första skadan i en Serieskada inträffat före för-
säkringsperioden omfattas inte efterföljande skador av 
detta försäkringsavtal. 

Skada som ingår i en Serieskada enligt definition i  tidi-
gare försäkringsavtal som If svarar för ska uteslutande 
regleras enligt det försäkringsavtal som var i kraft när 
den första skadan i serien inträffade.
   

4. Vad försäkringen gäller för
4.1 omfattning
Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk enligt till-
lämplig nationell skadeståndsrätt eller enligt Försäkrade 
avtal för Personskada och sakskada samt för förmögen-
hetsskada som är en följd av enligt detta villkor ersätt-
ningsbar person- eller sakskada. Skadeståndsanspråk 
som grundas på i Nordamerika gällande skadeståndsrätt 
omfattas dock inte utom vid skada enligt 2. Var försäk-
ringen gäller.

Försäkringen omfattar även skadeståndsanspråk för ren 
förmögenhetsskada som Försäkrad i egenskap av regis-
teransvarig kan bli skyldig att utge enligt 48 § person-
uppgiftslagen (1998:204) eller motsvarande utländsk 
lagstiftning. Försäkringsbeloppet för detta utvidgade 
skydd är begränsat till SEK 1.000.000 vid varje skada 
om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Försäkringen omfattar även kostnader för skäliga rädd-
ningsåtgärder (se dock 12. Räddningsplikt och 13.1 
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Räddningskostnad) för att förhindra eller begrän-
sa omedelbart förestående skada eller begränsa redan 
inträffad skada som kan omfattas av försäkringen.
 
4.2 åtagande
Vid skadeståndsanspråk som omfattas av försäkringen 
och som överstiger självrisken, åtar sig If gentemot För-
säkrad att: 
– utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
– förhandla med den som kräver skadestånd
– föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljeför-
 farande och därvid betala de rättegångs- eller skil-
 jedomskostnader som uppkommer för Försäkrad 
 eller som denne åläggs att betala och som inte kan  
 utfås av motpart eller annan
– betala det skadestånd som Försäkrad är skyldig att  
 utge.

Ifs åtagande upphör när försäkringsbeloppet är förbrukat.

5. Vad försäkringen inte gäller för
5.1 allmänna undantag
5.1.1 annan förmögenhetssk ada

Försäkringen gäller inte för sådan förmögenhetsskada 
som inte är en följd av enligt detta villkor ersättnings-
bar person- eller sakskada (se dock 4.1 Omfattning st. 2).

5.1.2 fr amk allande av försäkringsfall 
Försäkringen gäller inte om den Försäkrade har fram-
kallat ett försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov 
vårdslöshet. Detsamma gäller om den Försäkrade annars 
måste antas ha handlat eller underlåtit att handla i vet-
skap om att detta innebar en betydande risk för att ska-
dan skulle inträffa.

Har den Försäkrade förvärrat följderna av en skada på 
sätt som sägs i föregående stycke är If fritt från ansvar 
mot den Försäkrade i den utsträckning förhållandet har 
påverkat skadan. 

Försäkringen gäller dock om den Försäkrade kan visa 
att varken företagsledningen eller arbetsledningen haft 
vetskap eller borde haft vetskap om skaderisken. 

Med den Försäkrade likställs den försäkrades anställda i 
ledande ställning inom företaget eller på platsen. 

5.1.3 sk ada på produkt som den försäkr ade  
leverer at

Försäkringen gäller inte för skada på Levererad produkt. 

Försäkringen gäller dock för skada på tidigare Levere-
rad produkt om skadan inträffar till följd av att den För-
säkrade: 
– fullgör annat avtal än det tidigare leveransavtalet  
 eller
– utför underhålls- eller servicearbete efter garantiti- 
 dens utgång.

 5.1.4 kostnad på grund av produkt eller tjänst 
Försäkringen omfattar inte kostnader för någon av föl-
jande åtgärder som avser Levererad produkt eller utförd 
tjänst:
– återkallelse eller information med anledning av fel,  
 brist eller säkerhetsbrist
– reklamation eller undersökning
– åtkomst eller återställande
– omleverans eller utbyte
– prisavdrag, täckningsköp eller hävning
– reparation eller justering.

5.1.5 personsk ada på grund av luftförorening 
Försäkringen gäller inte för Personskada på grund av 
luftförorening om skadan har eller påstås ha samband 
med fel eller defekt hos Levererad produkt.
 
Vid Personskada utanför Nordamerika ska detta undan-
tag inte tillämpas om skadan är en direkt följd av en 
plötslig och oförutsedd händelse.
 
Beträffande Arbetsskada hänvisas till punkt 5.2.5 och  
19. Definitioner.   
 
5.1.6 egen eller omhändertagen egendom

Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust av
 
5.1.6.1
egendom som ägs av Försäkrad (se dock punkt 6 Krav 
mellan försäkrade företag). 
 
5.1.6.2
egendom som Försäkrad eller för dennes räkning annan 
hyr, leasar, lånar eller på annat sätt nyttjar.
 
Försäkringen gäller dock för skada på fastighet eller del av 
fastighet som Försäkrad hyr i den mån Försäkrad inte enligt  
avtal är skyldig att teckna egendomsförsäkring för fastig-
heten. Försäkringsbeloppet är härvid SEK 1.000.000 vid 
varje skada om inte annat anges i försäkringsbrevet.  
 
5.1.6.3
egendom som Försäkrad eller för dennes räkning annan 
omhänderhar för transport, lyft, förvaring eller försälj-
ning.
  
Försäkringen gäller dock för skada på egendom som – 
utan särskilt åtagande därom – transporteras eller lyfts. 
Försäkringsbeloppet är härvid SEK 1.000.000 vid varje 
skada, om inte annat anges i försäkringsbrevet. 

5.1.6.4
sådan del av egendom som skadats på grund av att delen 
felaktigt eller bristfälligt åtgärdats eller behandlats vid 
utförande av den försäkrades åtagande. 

5.1.7 miljösk ada

Försäkringen gäller inte för Miljöskada.
 
Vid Miljöskada utanför Nordamerika ska detta undantag 
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inte tillämpas om skadan är en direkt och oundviklig följd 
av en plötslig, oförutsebar och identifierbar händelse.
 
Försäkringen gäller dock inte i något fall för skada till 
följd av Markarbeten. 
 
5.1.8 utfästelse eller gar anti

Försäkringen gäller inte för skada som beror på funk-
tionsbrist, för låg verkningsgrad eller bristande presta-
tionsförmåga hos Levererad produkt i den mån försäk-
rads ansvar endast kan grundas på att Försäkrad lämnat 
uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti. 
 
5.1.9 läkemedel

Försäkringen gäller inte för skada genom Läkemedel 
som levererats av Försäkrad. 
 
5.1.10 klinisk a försök

Försäkringen gäller inte för skada genom Kliniska försök. 
 
5.1.11 klinisk felbehandling

Försäkringen gäller inte för skada genom Klinisk felbe-
handling. 
 
5.1.12 hiv eller aids

Försäkringen gäller inte för skada, vars uppkomst eller 
omfattning har samband med smitta eller överföring av 
HIV (Human Immuno-Deficiency Virus) eller AIDS 
(Acquired Immuno Deficiency Syndrome). 
 
5.1.13 tse, bse eller cjd

Försäkringen gäller inte för skada, vars uppkomst eller 
omfattning har samband med faktiska eller troliga smitt-
bärare (t.ex. prioner, virinos eller virus) som orsakar eller 
sättes i samband med överförbara svampliknande hjärn-
sjukdomar (TSE - Transmissible Spongiform Encepha-
lopathy – TSE) såsom bovin spongioencefalopaty (BSE 
– Bovine Spongiform Encephalopathy) eller Creutzfeldt 
Jacobs sjukdom (CJD – Creutzfeldt Jacob’s Disease). 
 
5.1.14 atomkärnprocess

Försäkringen gäller inte för skada, vars uppkomst eller 
omfattning har samband med atomkärnprocess.
 
5.1.15 asbest, kvartsdamm eller tobak

Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller 
omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller har 
samband med asbest, kvartsdamm eller tobak.
 
5.1.16 långlivade organisk a miljögifter

Försäkringen gäller inte för skada var uppkomst eller 
omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller har 
samband med långlivade organiska miljögifter såsom 
PCB, aldrin, klordan, DDT, dieldrin, endrin, hexaklor-
bensen, heptaklor, mirex, polyklorerade dibensopara-
dioxiner och -furaner och toxafen. 
 
5.1.17 böter och viten

Försäkringen gäller inte för böter eller viten såvida det 
inte är fråga om skadeståndsskyldighet som åvilar För-
säkrad i frånvaro av bestämmelser om böter eller viten. 
 

5.1.18 krig, terrorhandling m m
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller 
omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller har 
samband med krig, krigsliknande händelse, inbördes-
krig, Terrorhandling, revolution, uppror eller upplopp.

5.1.19 byggherreansvar

Försäkringen gäller inte för skada som omfattas av 
miljö balken (1998:808) eller andra grannelagsrättsliga 
regler eller motsvarande utländsk lagstiftning som den 
Försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av Byggherre 
vid mark-, byggnads-, anläggnings- eller installations-
arbeten. Detta undantag gäller dock inte för Personskada.
 
5.2 undantag för skador som kan omfattas 
av annan försäkringsform
5.2.1 tr afik med motordrivet fordon

Försäkringen gäller inte för skada som omfattas eller kan 
omfattas av trafikförsäkring för motordrivet fordon när 
Försäkrad eller någon som denne ansvarar för är ägare, 
brukare eller förare av det motordrivna fordonet.
 
För fordon som Försäkrad inte äger eller leasar gäller 
dock följande. 
 
Genom denna försäkring lämnas ersättning för den del 
av skadan som överstiger i försäkringsbrevet angivet 
underliggande belopp eller det högre belopp som utgör 
försäkringsbelopp för lokalt tecknad trafikförsäkring. 
Om inget underliggande belopp anges i försäkringsbre-
vet tillämpas SEK 10.000.000.
 
Med begreppet ”leasar” avses härvid hyra för längre 
period än 60 dagar. 
 
5.2.2 luftfartyg, skepp och båtar m.m.
Försäkringen gäller inte för: 
– skada genom luftfartyg, svävare eller hydrokopter
– skada genom skepp eller båtar eller av dessa bogsera- 
 de föremål 
när Försäkrad eller någon som denne ansvarar för är äga-
re, brukare eller  förare av dessa farkoster.
 
5.2.3 förmögenhetsbrott

Försäkringen gäller inte för skada som anställd hos För-
säkrad orsakar genom brott som begås i syfte att uppnå  
ekonomisk vinning. 

5.2.4 leverer ade luftfartyg m.m. / luftfartygs-
komponenter

Försäkringen gäller inte för skada genom av Försäkrad 
levererade luftfartyg, missiler, rymdfarkoster eller satel-
liter eller komponenter till sådana farkoster. Med kom-
ponent avses här produkt som särskilt konstruerats och 
tillverkats för detta ändamål.
 
5.2.5 arbetssk ada m.m

Försäkringen gäller inte för Arbetsskada om inte regress-
rätt finns mot försäkrad. Försäkringen gäller dock inte i 
något fall för arbetssjukdom. 
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Försäkringen gäller inte heller för skadeståndsanspråk 
på grund av:
– vägran att anställa meriterad sökande
– uppsägning utan saklig grund
– annat anställningsrelaterat förfarande såsom tvång,  
 degradering, utvärdering, omplacering, bestraffning,  
 ärekränkning, förtal, trakassering, förödmjukelse  
 eller diskriminering. 
 
5.2.6 annan försäkring

Försäkringen gäller inte för skada i den mån skadan 
omfattas av annan försäkring om inte lagenlig regress-
rätt föreligger mot Försäkrad. 
 
Om den andra försäkringen har motsvarande förbehåll 
om dubbelförsäkring fördelas ansvaret på sätt som an-
ges i tillämplig försäkringsavtalslag.   
 
5.2.7 konsultuppdr ag

Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom 
Konsultuppdrag. 
 

6. Krav mellan försäkrade företag
Försäkringen gäller för skada som ett försäkrat företag 
orsakar ett annat i detta avtal försäkrat företag. 
 

7. Programstruktur/Lokala  

försäkringar

Den globala ansvarsförsäkringen kan bestå av Master-
försäkring och lokala försäkringar.

7.1 integrerad lokal försäkring
Har Integrerad lokal försäkring utfärdats för Försäkrad 
ska inträffad skada regleras genom sådan försäkring (se 
även punkt 7.2 och 7.3).

7.2 skillnader i försäkringsbelopp  
(difference in limits - dil)
Om skadebeloppet överstiger vad som kan ersättas av 
den Integrerade lokala försäkringen regleras överskjutan-
de del genom denna Masterförsäkring.

7.3 skillnader i villkor  
(difference in conditions - dic)
Om Masterförsäkringen har en vidare omfattning än 
den  Integrerade lokala försäkringen  omfattas skadan i 
enlighet med Masterförsäkringens villkor.

7.4. vidare villkorsomfattning  
(reversed difference in conditions)
I den mån Integrerad lokal försäkring har en vidare 
omfattning än vad som följer av denna Masterförsäkring 
är Ifs ersättningsskyldighet för skada som omfattas av 
det vidare skyddet begränsad till försäkringsbeloppet 
för den Integrerade lokala försäkringen.

Beträffande försäkringsbelopp och självrisk för Integre-
rad lokal försäkring, se punkt 8.2 och 9.2.

7.5 förbrukat lokalt försäkringsbelopp 
(drop down)
Om försäkringsbeloppet på den Integrerade lokala för-
säkringen har förbrukats och inga ytterligare skador kan 
ersättas genom den försäkringen, skall ersättning läm-
nas i enlighet med Masterförsäkringens villkor.

7.6 övriga lokala försäkringar
Har Försäkrad lokal försäkring som inte utgör en del 
av denna globala ansvarsförsäkring, skall försäkrings-
beloppet på den lokala försäkringen utgöra självrisk på 
denna försäkring. Sådan självrisk uppgår dock alltid 
lägst till ett belopp motsvarande tillämplig självrisk på 
denna globala ansvarsförsäkring.   
 

8. Försäkringsbelopp
8.1 vad ingår i försäkringsbeloppet
Försäkringsbeloppet som anges i försäkringsbrevet är 
det högsta sammanlagda belopp som kan betalas genom 
denna försäkring. Särskilt angivna försäkringsbelopp för 
utvidgat skydd utgör en del av det totala försäkrings-
beloppet och utgör även en begränsning av den totala 
ersättning som kan utgå för det utvidgade skyddet.
 
I försäkringsbeloppet ingår alla kostnader för skade-
stånd inklusive ränta, utredning och förhandling, juri-
diskt biträde, skiljeförfarande, rättegång och räddnings-
åtgärd, dock endast till den del kostnaderna hänför sig 
till sådant skadestånd som omfattas eller kan omfattas 
av denna försäkring.
 
För flera skador som enligt 3.2 – 3.4 betraktas som en ska-
da är ersättningen begränsad till ett försäkringsbelopp. 
 
8.2 försäkringsbelopp enligt integrerad  
lokal försäkring
Det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbre-
vet utgör det högsta sammanlagda belopp som betalas 
genom denna försäkring och Integrerad lokal försäkring. 
Detta gäller även om ersättning betalas genom Integre-
rad lokal försäkring med annan försäkringsperiod än 
den som är tillämplig för denna försäkring. 
 
Om den totala ersättning som betalats visar sig över-
skrida det försäkringsbelopp som anges i försäkrings-
brevet ska försäkringstagaren till If återbetala överskju-
tande belopp. 
 

9. Självrisk
9.1 vad ingår i självrisken
Självrisken ska betalas av försäkringstagaren vid var-
je skada. Självrisken innefattar kostnader för skadestånd 
inklusive ränta, utredning och förhandling, juridiskt 
biträde, skiljeförfarande, rättegång och räddningsåtgärd.
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För skador som enligt 3.2-3.4 betraktas som en skada 
tillämpas endast en självrisk.

9.2 självrisk enligt integrerad lokal 
försäkring
Om lägre självrisk avtalats för Integrerad lokal försäkring 
än vad som gäller för denna försäkring ska endast själv-
risken för Integrerad lokal försäkring tillämpas. 
 

10.  Upplysningsplikt och riskökning
10.1  upplysningsplikt
Försäkringstagaren är på Ifs begäran skyldig att lämna 
upplysningar som kan ha betydelse för frågan om för-
säkring ska meddelas, utvidgas eller förnyas.

Försäkringstagaren ska ge riktiga och fullständiga svar 
på Ifs frågor.

Även utan förfrågan från If är försäkringstagaren skyl-
dig att självmant lämna uppgift om sådana förhållanden 
som är av uppenbar betydelse för riskbedömningen.

Under försäkringstiden ska försäkringstagaren på Ifs 
begäran lämna upplysningar om förhållanden av uppen-
bar betydelse för riskbedömningen.

Om försäkringstagaren inser att If tidigare har fått fel-
aktiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av 
uppenbar betydelse för riskbedömningen är han skyldig 
att utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna. 

Om försäkringstagaren vid utövande av sin upplys-
ningsplikt förfar svikligt eller i strid med tro och heder 
är försäkringsavtalet ogiltigt. 

Om försäkringstagaren på annat sätt uppsåtligen eller 
av oaktsamhet har eftersatt sin upplysningsplikt är If 
fritt från ansvar om If inte skulle ha meddelat försäkring 
om upplysningsplikten hade fullgjorts. Om If skulle ha 
meddelat försäkring mot högre premie eller i övrigt på 
andra villkor, är Ifs ansvar begränsat till vad som mot-
svarar den premie och de villkor i övrigt som har avta-
lats. Har If inte tagit återförsäkring som annars skulle 
ha tecknats ska ansvaret anpassas efter detta. 

Ansvarsbegränsningen gäller även i förhållande till annan 
Försäkrad än den som eftersatt sin upplysningsplikt. 

Ifs ansvar påverkas dock inte om If när upplysnings-
plikten eftersattes, insåg eller borde ha insett att läm-
nade uppgifter var felaktiga eller ofullständiga eller om 
de felaktiga eller ofullständiga upplysningarna saknar 
betydelse för avtalets innehåll.
 
10.2 anmälningsplikt vid riskökning
Har risken för försäkringsfall ökat genom ändring av 
ett sådant förhållande som

– anges i försäkringsavtalet, eller
– försäkringstagaren uppgett i samband med avtalsslu- 
 tet 
är försäkringstagaren skyldig att anmäla det till If. Om 
försäkringstagaren försummat att anmäla sådan riskök-
ning är If helt eller delvis fritt från ansvar enligt följande. 
 
Om If kan visa att If inte skulle ha meddelat försäkring 
om riskökningen varit känd är If fritt från ansvar. Kan 
If visa att försäkring skulle ha meddelats mot högre pre-
mie eller i övrigt på andra villkor än som avtalats är Ifs 
ansvar begränsat till vad som svarar mot den premie 
och de villkor i övrigt som avtalats. Har If inte tagit 
återförsäkring som annars skulle ha tecknats ska ansva-
ret anpassas efter detta. Ansvaret kan inte falla bort eller 
begränsas om If insåg eller borde ha insett att risken 
ökats. 
 
Ansvarsbegränsningen i föregående stycke gäller även 
i förhållande till annan Försäkrad än den som vidtagit 
eller samtyckt till riskökningen. 
 

11. Åtgärder vid skada
11.1 underrätta if om händelse som kan 
leda till skada
Om Försäkrad får kännedom om sådan händelse som 
kan leda till skada och som kan omfattas av denna för-
säkring ska Försäkrad underrätta If om händelsen utan 
dröjsmål (se vidare punkt 11.5). 
 
11.2 vidarebefordra skadeståndsanspråk
Skadeståndsanspråk mot Försäkrad som kan förväntas 
omfattas av försäkringen ska vidarebefordras till If sna-
rast möjligt. Om skadeståndsanspråket inte vidarebe-
fordrats inom sex månader, sedan Försäkrad erhållit det, 
är If fritt från ersättningsskyldighet. 
 
Skadeståndsanspråk som anmälts till försäkringsgivare 
för Integrerad lokal försäkring ska anses vara anmäld till 
If vid samma tillfälle. 
 
11.3 underrätta if om kallelse till förhör, 
stämning etc.
Har Försäkrad eller anställd hos Försäkrad i sak som kan 
beröra försäkringen kallats till förhör hos polis- eller annan 
myndighet eller har han i sådan sak instämts till domstol, 
ska Försäkrad omedelbart underrätta If härom. If äger rätt 
att efter samråd med Försäkrad utse rättegångsombud 
samt lämna denne för rättegången erforderliga anvisning-
ar och instruktioner (se vidare punkt 11.5). 
 
11.4 medverkan i utredning
Försäkrad är skyldig att i skälig omfattning bevara doku-
mentation i form av konstruktionsritningar, tillverk-
ningsplaner, recept, instruktioner, bruksanvisningar, 
avtal, garantier och liknande handlingar. Försäkrad ska 
utan ersättning, dels förete dokumentation, dels verk-
ställa utredningar, analyser och undersökningar, som 
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är av betydelse för att bedöma skadefallet och försäk-
rads ansvar, och som kan genomföras inom försäkrads 
verksamhet. I händelse av rättegång ska Försäkrad tillse 
att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbe-
visning kan föras med hjälp av hos denne anställd per-
sonal (se vidare punkt 11.5). 

11.5 påföljd vid försummelse
Om Försäkrad försummar sina skyldigheter enligt punk-
terna 11.1, 11.3 och 11.4 äger If rätt till avdrag på ersätt-
ningen eller befrielse från ansvar i den mån försummel-
sen medfört men för If. 
 
11.6 medgivande om skadeståndsskyldighet, 
uppgörelse i godo
Försäkrad har inte rätt att utan Ifs tillåtelse medge skade-
ståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbe-
tala ersättning. Efterföljer Försäkrad inte denna före-
skrift är If fritt från ansvar om inte kravet uppenbart var 
lagligen grundat.
 
Har If gentemot den som kräver skadestånd accepterat 
att göra upp i godo är If fritt från skyldighet att utge 
ersättning utöver det belopp med vilket förlikning kun-
nat träffas, ävensom att ersätta därefter uppkommen 
kostnad och att företa ytterligare utredning. 
 
11.7 oriktiga uppgifter i samband med skada 
Om den Försäkrade eller någon annan som begär ersätt-
ning av If efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av 
grov vårdslöshet oriktigt har uppgett, förtigit eller dolt 
något av betydelse för bedömningen av rätten till ersätt-
ning från försäkringen, kan den ersättning som annars 
skulle ha betalts till honom sättas ned efter vad som är 
skäligt med hänsyn till omständigheterna.
 
Ersättningsbegränsningen gäller även i förhållande till 
annan Försäkrad än den som lämnat oriktiga uppgifter. 
 

12. Räddningsplikt
Då skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav 
inträffat eller kan befaras vara omedelbart föreståen-
de är Försäkrad skyldig att efter förmåga verka för att 
begränsa eller avvärja skadan (Se 13.1 Räddningskost-
nad). Försäkrad ska vidare vidta erforderliga åtgärder för 
att bevara Ifs rätt mot den som är ansvarig för skadan 
(se 14 Återkrav). Om Försäkrad uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet inte iakttagit sin räddningsplikt enligt ovan 
och det kan antas ha varit till men för If, är If berätti-
gat till skäligt avdrag på den ersättning som annars bor-
de utgå.
 

13. Skadeersättningsregler
13.1 räddningskostnad
Om Försäkrad haft utgift (räddningskostnad) för att 
begränsa inträffad eller omedelbart förestående skada 
som kan föranleda skadeståndsskyldighet som omfattas 

av försäkringen, lämnas ersättning om åtgärderna med 
hänsyn till omständigheterna varit skäliga.

Ersättning lämnas dock inte för att avvärja befarad ska-
da på grund av Levererad produkt. 

13.2 ersättning i annan valuta
Om ersättning lämnas i annan valuta än den som anges 
för försäkringsbeloppet omräknas ersättningen enligt 
den valutakurs som gällde vid tidpunkten för betal-
ningen. 
 
13.3 preskription
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning för-
lorar sin rätt om han inte väcker talan mot If inom tre 
år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde 
göras gällande och i varje fall inom tio år från det att 
anspråket tidigast kunde göras gällande.
 
If kan för att påskynda att slutlig uppgörelse träffas 
skriftligen förelägga den Försäkrade att väcka talan mot 
If inom sex månader från den dag den Försäkrade fick 
del av föreläggandet.
 
Har den Försäkrade framställt ersättningsanspråk till If 
i tid, har han alltid sex månader på sig att väcka talan 
sedan If lämnat slutligt besked i ersättningsfrågan.
 

14. Regressrätt 
I den mån If har betalat ersättning för skada övertar If 
den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som gen-
temot den Försäkrade är ersättningsskyldig med anled-
ning av skadan.
 
Vid regress tillämpas en mellan försäkringsbolagen träf-
fad regressöverenskommelse (RÖ) .  
 

15. Force majeure
Ersättning lämnas inte för förlust som kan uppstå om 
skadeutredning, utbetalning av ersättning eller repa-
ration av skadad egendom fördröjs på grund av krig, 
krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller 
uppror eller på grund av myndighets åtgärd, strejk, 
lockout, blockad eller annan liknande händelse.
 

16. Premie och skatt
16.1 premiereglering
Premien beräknas - om annat inte avtalats – på basis av 
extern fakturerad försäljning för försäkringstagaren och 
övriga Försäkrade företag.

Premien som betalas i början av varje försäkringspe-
riod är preliminär. Definitiv premie beräknas på basis 
av uppgift om extern fakturerad försäljning för försäk-
ringsperioden avseende försäkringstagaren och övriga  
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Försäkrade företag. Uppgiften ska lämnas inom en 
månad efter anmodan av If. Underlåter försäkringsta-
garen att i tid lämna begärd uppgift är If berättigat att 
fastställa skälig premie. 
 
Om avtal träffats om fast premie ska ny verksamhet 
och nytillkomna Dotterbolag alltid betraktas som risk-
ökning. Se 1.3 Försäkringsskydd för ny verksamhet och 
nytillkomna Dotterbolag.
 
16.2 skatter
Avtalad premie innefattar inte skatter, avgifter och lik-
nande kostnader som den Försäkrade enligt lag är skyl-
dig att betala med anledning av detta försäkringsavtal.
 

17. Uppsägning av försäkringsavtalet 
17.1.1. försäkringstagarens r ätt till uppsägning

Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkrings-
avtalet om försäkringsbehovet faller bort eller det inträf-
far någon annan liknande omständighet av väsentlig 
betydelse för försäkringsförhållandet. Detta innebär 
inte att försäkringstagaren får säga upp försäkringsav-
talet på grund av att denne tecknat eller avser att teckna 
försäkring i annat försäkringsbolag.
 
17.1.2 ifs r ätt till uppsägning

If har rätt att säga upp försäkringsavtalet att upphöra 14 
dagar efter den dag uppsägningen avsändes:
– vid dröjsmål med premiebetalning som inte är av  
 ringa betydelse
– om den Försäkrade har väsentligt åsidosatt sina för- 
 pliktelser mot If
– om ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig  
 betydelse för risken har ändrats på ett sätt som If inte  
 kan antas ha tagit i beräkning.

17.1.3 ändring av försäkringsvillkoren

If har rätt att ändra försäkringsvillkoren med verkan 14 
dagar efter den dag meddelandet om ändringen avsän-
des om:
– den Försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förplik- 
 telser mot If
– ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig bety- 
 delse för risken har ändrats på ett sätt som If inte kan  
 antas ha tagit i beräkning.

17.2 återbetalning av premie

Om If säger upp försäkringsavtalet ska If återbetala pre-
mien för återstående del av försäkringsperioden.
 
Om försäkringstagaren säger upp försäkringsavtalet ska 
If återbetala 75% av premien för återstående del av för-
säkringsperioden dock med avdrag för Ifs kostnader för 
försäkringsavtalet. 

18.  Övriga avtalsbestämmelser
18.1 personuppgifter
För att hantera och fullgöra försäkringsavtalet inhämtar 

If personuppgifter. Uppgifterna kan användas internt 
för att utvärdera försäkringsprodukter, för marknads-
analyser och för att informera om bolagets tjänster. 
I samma syfte kan uppgifterna lämnas ut till bolag som 
If samarbetar med.

Om If har upplysningsskyldighet till myndighet, lämnar 
If ut de uppgifter som myndigheten begär. Den regist-
rerade har rätt att begära information om och rättelse 
av de personuppgifter som If har registrerat. Enligt per-
sonuppgiftslagen är If personuppgiftsansvarig.

18.2 skaderegistrering   
If har rätt att registrera skador i försäkringsbranschens 
gemensamma skadeanmälningsregister (GSR). Regist-
ret används endast i samband med skadereglering. Per-
sonuppgiftsansvarig för det gemensamma skadeanmäl-
ningsregistret är Sveriges Försäkringsförbund.

18.3 jurisdiktion och lagval
Tvist beträffande tolkning och tillämpning av detta för-
säkringsavtal ska prövas av svensk domstol med tillämp-
ning av svensk lag.

18.4 försäkringsavtalslagen (fal)
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i 
försäkringsavtalslagen (2005:104).

19. Definitioner
arbetsskada
Med Arbetsskada avses Personskada, som drabbar anställd 
hos Försäkrad i samband med utövande av tjänst hos den-
ne och som uppkommer till följd av olycksfall eller annan 
skadlig inverkan i arbetet. Med Arbetsskada förstås även 
arbetssjukdom som beror av arbetsmiljön eller av arbets-
förhållanden betingad fysisk eller psykisk ohälsa. 
 
byggherre
Med Byggherre avses ägare eller brukare av fastighet för 
vars räkning entreprenad utförs.

dotterbolag
– Med Dotterbolag  i denna försäkring avses bolag i 
 vilket försäkringstagaren direkt eller indirekt
– äger mer än 50 % av aktiekapitalet eller
– innehar mer än 50 % av rösterna för samtliga aktier  
 eller andelar eller
– har rätt att utse fler än hälften av ledamöterna i dess  
 styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

försäkrad(e)
Försäkrad(e) i denna försäkring är
–  försäkringstagaren och dennes Dotterbolag dock   

med de begränsningar som i övrigt som framgår av  
villkoret

– annat medförsäkrat företag enligt särskild förteck- 
 ning eller bilaga till försäkringsbrevet
– styrelseledamot och anställd i samband med utövan- 
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 de av tjänst hos försäkringstagaren, dess medförsäk- 
 rade Dotterbolag eller annat medförsäkrat företag.
 
försäkrade avtal
Med Försäkrade avtal avses
– allmänna bestämmelser utfärdade av  branschor-
 ganisation inom försäkrads verksamhetsområde
– kontrakt som utgör branschsedvänja inom det för  
 kontraktet aktuella verksamhetsområdet. Det åligger  
 Försäkrad att visa att sådant kontrakt utgör bransch- 
 sedvänja
– andra av If godkända avtal.
 
Att ett avtal betecknas som försäkrat avtal innebär inte 
att försäkringens omfattning ändras
 
integrerad lokal försäkring
Med Integrerad lokal försäkring avses en lokal försäkring 
som utfärdats genom Ifs försorg som en del av denna 
försäkring. 
 
kliniska försök
Med Kliniska försök avses vetenskaplig utprovning av 
Läkemedel, medicintekniska produkter, operations-
metoder och andra behandlingsmetoder. 
 
klinisk felbehandling
Med Klinisk felbehandling avses felaktig behandling inom 
hälso- eller sjukvård som bedrives av försäkrat bolag
 
konsultuppdrag
Med Konsultuppdrag avses uppdrag rörande.
– rådgivning
– beräkning, ritning, beskrivning eller liknande
– projektledning
– provning, kontroll och besiktning
under förutsättning att ersättning utgått för uppdra-
get eller att resultatet av uppdraget redovisats i särskild 
handling. 

Med Konsultuppdrag avses inte uppdrag som  har sam-
band med Levererad produkt

levererad produkt
Med Levererad produkt avses egendom som Försäkrad 
eller annan för dennes räkning har eller påstås ha sålt, 
levererat, avlämnat eller satt i omlopp på annat sätt. 

läkemedel
Med Läkemedel avses varor som är avsedda att tillföras 
människor eller djur för att förebygga, påvisa, lindra 
eller bota sjukdom eller symptom på sjukdom eller att 
användas i likartat syfte.
I övrigt gäller läkemedelslagen (1992:859) §§ 1-3 vid bestäm-
ningen av vad som avses med begreppet Läkemedel. 
 
markarbeten
Med Markarbeten avses sprängningsarbeten samt annat 
arbete i mark eller grund, såsom schaktning, grävning, 
pålning, packning eller spontning.

masterförsäkring
Med Masterförsäkring avses ett övergripande försäk-
ringsskydd som kombineras med lokal försäkring enligt 
punkt 7.

miljöskada
Med Miljöskada avses skada – även skada genom Levererad 
produkt - som verksamheten på en fastighet har orsakat i 
sin omgivning och som består i eller är en följd av
–  förorening av vattendrag, sjöar eller andra vatten-

områden
– förorening av grundvatten
– ändring av grundvattennivån
– rök, sot, damm, gas eller annan luftförorening
– markförorening
– buller
– skakning, eller
– annan liknande störning.

Med Miljöskada avses även
– skada genom sprängsten eller andra lössprängda   
 föremål som orsakas av sprängningsarbete eller av  
 annan verksamhet som medför särskild fara för 
 explosion
– skada som orsakas av grävning eller annat liknande  
 arbete.
 
nordamerika
Med Nordamerika avses Amerikas Förenta Stater, Kana-
da och Puerto Rico, med territorier och besittningar 
samt andra områden som lyder under dessa länders lag-
stiftning. 
 
personskada
Med Personskada avses kroppsskada, sjukdom och döds-
fall samt psykisk skada och skada till följd av chock, 
otillbörligt frihetsberövande eller allvarligt kränkande 
av den personliga integriteten. 
 
serieskada
Med Serieskada avses samtliga skador till följd av eller 
som påstås vara en följd av samma eller liknande orsaker, 
t.ex. fel i konstruktion, tillverkning eller instruktion av 
Levererad Produkt, såvida inte de enskilda orsakerna sak-
nar inbördes samband.

Härvid avses både skador som anmäls till denna försäk-
ring och skador som anmäls till Integrerad lokal försäkring.

terrorhandling
Med Terrorhandling avses en skadebringande brottslig 
handling riktad mot allmänheten, t.ex. en våldshand-
ling eller en farlig spridning av biologiska eller kemiska 
substanser, som framstår att vara utförd i syfte att utöva 
inflytande på politiska religiösa eller andra ideologiska 
organ eller att injaga skräck.

If Skadeförsäkring AB (publ),  
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