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J324:4 Konsultansvarsförsäkring
Försäkringsvillkoren gäller från 1 oktober 2017
Det här villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Dessa är indelade efter ett gemensamt system som medför att numreringen inte alltid är löpande. Följande kompletteringar
och ändringar gäller tillsammans med tillämpningen av grundvillkoret.
När vi i villkoren använder orden ”du” och ”din” menar vi – om inte annat sägs – både försäkringstagaren och var och en av övriga försäkrade personer. Med ”vi” och ”oss” menas försäkringsgivaren, det vill säga Folksam.

1. Vem försäkringen gäller för

Försäkringen avser uteslutande rådgivande verksamhet* av det slag som anges i försäkringsbrevet och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade).
* Definition – rådgivande verksamhet
Med rådgivande verksamhet avses enbart utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar,
råd eller anvisningar.

2. När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som upptäckts under den tid försäkringen varit betald och i
kraft. Den gäller under förutsättning att den försäkrade inte kände till skadan ifråga när försäkringen tecknades.
Gentemot kontraktspart gäller försäkringen för skador som upptäcks inom tio år från den dag
uppdraget slutförts eller upphört.

3. Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller vid skada som inträffat inom Norden.

4. Vad försäkringen gäller för
4.1 Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada* som vållats genom fel i beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.
* Definition – Ren förmögenhetsskada
Med ren förmögenhetsskada menas sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband
med person- eller sakskada.
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4.2 Åtagande
Vid skadeståndskrav – som kan omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga avtalad
självrisk åtar sig vi gentemot den försäkrade att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
• förhandla med den som kräver skadestånd
• föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande
• betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs
att betala och som inte kan utfås av motpart eller annan, även om det innebär att försäkringsbeloppet överskrids
• inom försäkringsbeloppet betala det skadestånd som överstiger avtalad självrisk och som
den försäkrade är skyldig att utge enligt ABK, annan allmän leveransbestämmelse utfärdad
av den försäkrades branschorganisation eller gällande skadeståndsrätt i övrigt.
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5. Undantag och begränsningar
5.1 Böter, viten med mera
Försäkringen gäller inte för böter, viten, byggnadsavgift eller annan påföljd av straffrättslig
art och inte heller för rättegångskostnader i samband med brottmål eller talan angående annan
påföljd.
5.2 Straffskadestånd
Försäkringen gäller inte för straffskadestånd.
5.9 Uppsåtlig eller förutsebar skada
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade, dennes anställda eller anlitade uppdragstagare orsakat med uppsåt eller i övrigt genom medvetet lagstridigt handlande eller underlåtet handlande.
Försäkringen gäller inte heller för skada som uppkommit under sådana omständigheter att det
för den försäkrade eller hans anställda i ansvarig ställning borde ha stått klart att skada med
stor sannolikhet skulle inträffa.
5.15 Annan försäkring
Försäkringen gäller inte i den mån ersättning kan lämnas genom annan försäkring.
Försäkringen gäller inte för arbetsskada och inte heller för skada som kan ersättas genom socialförsäkring, patientförsäkring, annan liknande försäkring eller ersättningsform. Detta gäller
även om försäkringstagaren inte har tecknat en sådan försäkring. Försäkringen gäller däremot
om lagenlig regressrätt föreligger mot den försäkrade.
5.19 Kontraktsansvar
Försäkringen gäller inte för skada som försäkringstagaren åtagit sig att ersätta i den mån åtagandet medfört skadeståndsskyldighet utöver ABK, annan allmän leveransbestämmelse utfärdad av den försäkrades branschorganisation eller gällande skadeståndsrätt i övrigt.
5.20 Utfästelse och garanti
Försäkringen gäller inte för skada i den mån skadeståndskravet endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti.
5.23 Fastighetsvärdering, överlåtelsebesiktning
Försäkringen gäller inte för sådant ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av fastig
hetsvärdering eller överlåtelsebesiktning om inte det finns angivet i försäkringsbrevet som
försäkrad verksamhet.
5.24 Estetisk skada
Försäkringen gäller inte för skada som innebär att något fått ett mindre tilltalande utseende i
fråga om utformning, material eller dylikt.
5.25 Försening
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisats
i rätt tid.
5.26 Hävning
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivaren hävts.
5.27 Fältarbete
Försäkringen gäller inte för sådant ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av installation, entreprenad, ingrepp i byggnad eller anläggning eller leverans av material.
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer vid fysiskt handlande av den försäkrade,
exempelvis mätning, ingrepp i byggnad eller anläggning, markering, trädfällning, borrning,
sprängning, grävning eller liknande även om åtagandet har samband med den rådgivande
verksamheten.
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer vid befattning med eller fysiska ingrepp i
anläggning såsom provning, tester, igångkörning, intrimning eller felsökning.
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5.28 Avhjälpande
Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med avhjälpande av fel.
5.29 Lag eller myndighets föreskrift
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom åsidosättande av lag eller myndighets
föreskrifter, såvida inte den försäkrade kan visa att han eller hans arbetsledning varken haft
eller borde ha haft kännedom om åsidosättandet.
5.30 Personkrets
Försäkringen gäller inte för skada som
• tillfogas den försäkrade eller delägare i den försäkrade rörelsen
• tillfogas företag som ingår i samma koncern
• vid konsultgruppavtal orsakats av annan än den försäkrade

6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den högsta ersättningen som vi betalar
för skadestånd, utrednings-, förhandlings- och räddningskostnader.
Vår ersättningsskyldighet för samtliga skador till följd av ett konsultuppdrag är begränsad till
det försäkringsbelopp som gällde när den första skadan upptäcktes.
Vi betalar högst upp till tre försäkringsbeloppet för skador som upptäcks under ett och samma
försäkringsår, även om skadorna har uppkommit under olika konsultuppdrag. Detta gäller
även om skadeståndskrav ställs mot flera försäkrade som omfattas av samma försäkringsavtal.

7. Självrisk

Vid varje skadetillfälle dras en självrisk från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd,
sakkunnigutredning, förhandling, rättegång och räddningsåtgärd.
Självrisken är ett prisbasbelopp* vid varje skada om inte annat anges i försäkringsbrevet.
Varje fel eller försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar som
vållar skada anses som en skada. Flera skador anses som en skada om de härrör från ett och
samma fel eller en och samma försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller
anvisningar.
* Definition – Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110)
och som gäller för januari månad det år skadan upptäcks.

8. Åtgärder i samband med skada
8.1 Räddningsplikt
Med hänvisning till X. Allmänna avtalsbestämmelser 4.7 i övrigt, ska den försäkrade, då skada
som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträffat eller kan befaras komma att inträffa, efter
förmåga verka för att begränsa eller avvärja skadan. Den försäkrade ska vidare, om någon annan
är ersättningsskyldig, vidta erforderliga åtgärder för att bevara vår rätt mot denne. Beträffande
påföljd om räddningsplikten inte efterlevs, se X. Allmänna avtalsbestämmelser 4.7.1.
8.2 Anmälan om skada
Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till oss så snart som möjligt.
8.3 Tidpunkt för skadeståndskrav
Skadeståndskrav ska vidarebefordras till oss snarast efter det att den försäkrade fått dem.
8.4 Utredning med mera
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar, som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet, vilka
kan genomföras inom den försäkrades verksamhet. I händelse av rättegång ska den försäkrade
tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos
honom anställd personal.
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8.5 Dokumentationsplikt
Dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept och liknande
handlingar ska i rimlig omfattning förvaras och på vår begäran företes när det kan vara av
betydelse för bedömning av skadan (för att kunna fastställa leveranstidpunkt, om skadeståndsskyldighet föreligger, om produkt varit defekt vid leverans och så vidare).
8.6 Påföljd vid försummelse att anmäla skada med mera
Om den försäkrade inte anmäler skada enligt 8.2 eller inte medverkar vid utredning enligt 8.4
och 8.5 och detta medför skada för oss kan påföljd inträda enligt X. Allmänna avtalsbestämmelser 4.4.
8.7 Uppgörelse i godo
Om vi så begär är den försäkrade skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den skadelidande. Den försäkrade har dock inte rätt utan vår tillåtelse medge skadeståndsskyldighet,
godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning.
Iakttar den försäkrade inte av oss lämnade föreskrifter gäller inte försäkringen.
Har vi förklarat oss villiga att göra upp i godo med den som kräver skadestånd är vi fria från
skyldighet att ersätta därefter uppkommen kostnad och att företa ytterligare utredning.
8.8 Polisutredning och rättegång
Har den försäkrade i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför polis- eller annan
myndighet eller har han i sådan sak instämts till domstol, ska han omedelbart underrätta oss.
Vi har rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne för
rättegången erforderliga anvisningar och instruktioner.
Om försäkringstagaren inte iakttar dessa skyldigheter kan en dom om ersättningsskyldighet
inte åberopas mot oss och vi har heller ingen skyldighet att ersätta rättegångs- eller skiljemannakostnader.

9. Skadeersättningsregler
9.1 Skadeersättning
Vi ersätter
• kostnader enligt åtagande i 4.2
• räddningskostnader enligt 9.2
med avdrag för
• självrisk enligt 7
• eventuell underförsäkring enligt 9.3
samt med tillämpning av villkorens bestämmelser i övrigt där ersättningen kan påverkas.
9.2 Räddningskostnader
Om den försäkrade haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa omedelbart förestående
eller inträffad 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 skada på grund av defekt hos levererad produkt genom
reklamation, återtagande, reparation, återställande, utbyte, borttagande eller indragning av
levererad produkt.
9.3 Underförsäkring
Full försäkring anses föreligga om till oss uppgiven årslönekostnad* och årsomsättning*
eller annat premieargument som framgår av försäkringsbrevet, minst motsvarar de verkliga
beloppen under räkenskapsåret närmast före det försäkringsår under vilket skadan inträffade. Föreligger full försäkring, ersätter vi – med de begränsningar som framgår av villkoren i
övrigt – uppkommen skada eller förlust i dess helhet. Föreligger inte full försäkring (underförsäkring) begränsas vår ersättningsskyldighet – sedan självrisken dragits av – till så stor del
som svarar mot den erlagda premien i förhållande till dem premie som skulle har erlagts för
full försäkring.
* Definition – Årslönekostnad och årsomsättning
Se X. Allmänna avtalsbestämmelser 1.3.
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9.4 Tidpunkt för betalning av ersättning och räntebestämmelser
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger
honom enligt 8. Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan, betalas dröjsmålsränta enligt
räntelagen.
Ränta betalas inte om den är mindre än en procent av ett prisbasbelopp.

X. Allmänna avtalsbestämmelser

Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt villkor K302 eller enligt X. Allmänna avtalsbestämmelser i för försäkringen gällande grundvillkor.
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