Betongvaror 2008
Särskilt villkor • Gäller från 2008-01-01
Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen att gälla för åtkomst- och återställandekostnader vid byte av
felaktig fabriksbetong enligt ABM Fabriksbetong.
Detta villkor gäller som tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, Företag 2008.

Åtkomst- och återställandekostnad enligt ABM
Fabriksbetong
För åtkomst- och återställandekostnad enligt ABM Fabriksbetong svarar normalt det Dina-bolag vars namn
och adress framgår av försäkringsbrevet.
Med tillägg till allmänna villkoren, gäller för åtkomst- och återställandekostnad enligt ABM Fabriksbetong
följande.
Med ABM Fabriksbetong avses ”Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet Fabriksbetong” av år 1992 eller senare utgåva. När ”skada” anges i allmänna villkoren avses även kostnader
genom fel enligt detta villkor. Med ”fel” avses vad som anges i 17 § köplagen, dock inte fel som avser mängd
eller förpackning.

1. Vem gäller försäkringen för och vilken verksamhet
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren vid försäljning av
material avsedd att ingå i fast egendom och där ABM utgör del av leveransavtalet.

2. När gäller försäkringen
Försäkringen gäller vid fel i vara som levereras under den tid försäkringen är i kraft och som upptäcks och
skriftligen reklameras under försäkringstiden.

3. Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller inom Norden*.

4. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 200 basbelopp*.
Ersättningen är begränsad till ett försäkringsbelopp per försäkringsår.
I det fall ersättning kan lämnas genom byggnadsgarantiförsäkring, byggfelsförsäkring eller annan liknande
försäkring är bolagets ersättningsskyldighet begränsad till 15 % av köpesumman för material, dock högst 100
basbelopp*.
Reklameras flera fel av samma slag under ett eller flera försäkringsår, anses samtliga dessa fel som ett fel och
försäkringsbeloppet som gällde det år då det första felet reklamerades utgör högsta ersättning.
I det fall skada avser både skada genom levererad produkt och åtkomstkostnad är det totala skadebeloppet
begränsat till det försäkringsbelopp som gäller för ansvarsförsäkringen.

5. Särskild självrisk
Särskilda självrisken är 20 % av skadekostnaden*, dock lägst 1 basbelopp*.
Om samma skada avser både skada genom levererad produkt och åtkomstkostnad, uttas endast en självrisk,
den högsta.
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6. Vad gäller försäkringen för
Detta villkor gäller för tillverkare som är ansluten till centrala tillverkningskontrollen genom Kontrollnämnden för
fabriksbetong eller till annan av vederbörande statlig myndighet godkänd tillverkningskontroll.
Vid fel i av försäkringstagaren levererad vara gäller försäkringen för oundviklig och skäliga kostnad
• för lokalisering av felet,
• för borttagande och bortforsling av felaktig betong – eller om kostnaderna härför är lägre – för
förstärkningsarbete,
• för omgjutning.
Med fel, förutom fel som avser mängd eller förpackning, avses även kostnader genom fel enligt 17 § köplagen,
det vill säga att varan i fråga om art, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer
av avtalet och köplagens bestämmelser.

7. Vad gäller försäkringen inte för
7.1 Levererad vara
Försäkringen gäller inte för
• värdet av den levererade varan,
• kostnad för utbytesvara,
• kostnad för reparation av den vara som den försäkrade levererat,
• kostnad för omleverans eller hävning av köp.
I levererad vara ingår kostnad för montage/installation av varan som utförs av den försäkrade eller av annan för
hans räkning och som ingår i leveransavtalet.
Försäkringen gäller inte vid fel som består i att varan ifråga om mängd eller förpackning inte stämmer överens
med vad som följer av avtalet eller av köplagens bestämmelser.

7.2 Produktsäkerhet
Försäkringen gäller inte om den försäkrade
• skulle ha upptäckt felet om sedvanliga undersökningar, provningar eller analyser utförts eller
• åsidosatt lag eller myndighets föreskrift rörande produktsäkerhet.

7.3 Indirekt förlust
Försäkringen gäller inte för produktionsbortfall, utebliven vinst, viten eller annan indirekt ekonomisk förlust.

7.4 Utseende
Försäkringen gäller inte vid fel som enbart består i att vara eller del av vara till utseendet inte överensstämmer
med vad som följer av avtalet.

7.5 Rådgivning
Försäkringen gäller inte för skada som uppkommer till följd av fel i utredningar, beräkningar, ritningar, råd eller
anvisningar.

7.6 Förutsebart eller känt fel
Försäkringen gäller inte om den försäkrade
• kände till felet vid leveransen av varan eller
• borde ha insett att betydande risk för fel funnits.

7.7 Radon
Försäkringen gäller inte för kostnad vid fel som har samband med radon.
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8. Åtgärder vid skada
8.1 Reklamationsskyldighet
Det åligger den försäkrade att reklamera fel till den som är ansvarig för felet och iaktta frister enligt gällande
avtal. Om detta inte iakttagits och det kan antas ha varit till men för bolaget, görs skäligt avdrag på
skadeersättningen.
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