Entreprenad 2010
Särskilt villkor • Gäller från 2010-03-01
Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen för företag som utför byggnads-, anläggnings- eller
montagearbete på tillfällig arbetsplats.
Detta särskilda villkor gäller som tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, Företag 2008.

1. Allmänna villkor
Med tillägg till allmänna villkor företag gäller följande.

1.5 Uppgifter för förnyad försäkring
Med tillägg till avsnitt 1.5 Uppgifter för förnyad försäkring, gäller följande.
För beräkning av premie för nytt försäkringsår ska försäkringstagaren lämna uppgift om
• beräknade högsta värdet av arbeten* på ett och samma arbetsområde* under kommande försäkringsår,
• högsta värdet av avlämnat arbete som under försäkringsåret omfattas av garantiåtagande enligt avsnitt
2.2.1.2 Garantitid,
• det vid tidpunkten för uppgiftslämnandet aktuella värdet för hjälpmedel*,
• fördelning av lönekostnad* och omsättning* avseende entreprenadverksamhet och annan verksamhet.

2. Egendomsförsäkring
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2 Egendomsförsäkring, gäller för entreprenadförsäkringen följande.

2.1 Vem gäller försäkringen för
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.1 Vem gäller försäkringen för, gäller för entreprenadförsäkringen
följande.

2.1.2 Annan ägare
Egendomsförsäkringen gäller, i fråga om arbeten*, för
• försäkringstagarens underentreprenör i den omfattning försäkringstagaren enligt skriftligt avtal åtagit sig
att försäkra underentreprenaden,
• försäkringstagarens beställare om denne är byggherre* eller vid montageverksamhet är slutlig beställare.
Egendomsförsäkringen gäller, i fråga om befintlig* egendom, för
• försäkringstagarens beställare om denne är byggherre* eller vid montageverksamhet är slutlig beställare,
• privatperson i egenskap av hyresgäst eller bostadsrättshavare i fastighet där försäkrade arbeten utförs.
För annan än försäkringstagaren gäller försäkringen endast om ersättning inte kan erhållas från annan
försäkring.
Utan särskilt avtal gäller försäkringen inte sidoentreprenör eller konsortiepartner.
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2.2 När gäller försäkringen
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.2 När gäller försäkringen, gäller för entreprenadförsäkringen
följande.

2.2.1 Arbeten
2.2.1.1 Entreprenadtid
Under entreprenadtiden gäller försäkringen intill dess att arbeten* eller del därav avlämnats eller övertagits.
Försäkringen gäller dock under sammanlagt högst fyra veckor vid provbelastning, provkörning, provdrift,
prestandaprov eller liknande.

2.2.1.2 Garantitid
Under förutsättning att försäkrad entreprenör enligt entreprenadhandlingarna är skyldig att ersätta skada efter
avlämnande eller övertagande gäller försäkringen
• under garantitid i längst fem år från garantitidens början för skada som beror på fel* i arbeten* och som
upptäcks under garantitiden,
• för skada som uppkommer vid avhjälpande av fel* i arbeten* i längst sex år från garantitidens början.

2.2.1.3 Efter garantitid
Under förutsättning att försäkrad entreprenör enligt AB 04* är skyldig att ersätta skada gäller försäkringen
även efter garantitidens utgång för skada som framträder och upptäcks under den tid försäkringen är i kraft
och som
• beror på fel* i arbeten* eller
• uppkommer vid avhjälpande av sådant fel*.

2.2.2 Arbeten i egen regi
För arbeten* som utförs för försäkringstagarens eget bruk eller för försäljning, gäller försäkringen intill dess att
arbeten* tagits i bruk, dock längst tre månader från den tidpunkt då de kunnat tas i bruk.

2.3 Var gäller försäkringen
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.3 Var gäller försäkringen, gäller för entreprenadförsäkringen följande.

2.3.1 Arbeten och befintlig egendom
För arbeten* och befintlig* egendom gäller försäkringen inom Norden*
• på arbetsområde*,
• på plats som används för tillfällig förvaring i samband med försäkrade arbeten*,
• under transport till eller från arbetsområde*, om skadan inte kan ersättas genom annan försäkring.

2.3.2 Hjälpmedel
För hjälpmedel* gäller försäkringen inom Norden*.
När försäkringen har tecknats med särskilt villkor Verktyg – där verktyg och arbetsredskap omfattas av
försäkringen - gäller entreprenadförsäkringen inte för hjälpmedel i fordon.

2.3.3 Övrig egendom
För övrig egendom gäller försäkringen inom Norden*
• på arbetsområde*,
• på försäkringstagarens ordinarie förvaringsplats.
Rånförsäkringen gäller inom Norden*.
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2.5 Självrisk
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.5 Självrisk, gäller för entreprenadförsäkringen följande.

2.5.2 Särskild självrisk
Den särskilda självrisken är
• ett halvt basbelopp* vid stöld av hjälpmedel* på arbetsområde*,
• ett basbelopp* vid skada enligt avsnitt 2.2.1.3 Efter garantitid,
• ett halvt basbelopp*, dock lägst den som parterna avtalat, vid skada som beställaren svarar för enligt
bestämmelserna i AB 04*.

2.6 Försäkrad egendom
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.6 Försäkrad egendom, gäller för entreprenadförsäkringen följande.

2.6.1 Arbeten
När Arbeten* anges i försäkringsbrevet med försäkringsbelopp, är egendomen försäkrad som
nyvärdeförsäkring*.
”Farliga arbeten”
Följande egendom omfattas av försäkringen endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet
• arbeten* som utförs i konsortium,
• arbeten* om arbetsåtagandet överstiger 20 basbelopp* avseende
o petrokemisk industri, atomkraftverk,
o bro, viadukt, bergrum, tunnel,
o dammbyggnad, vattenkraftstation, hamnanläggning,
o anläggning under, i eller ovanför vattendrag, sjö eller hav.

2.6.2 Befintlig egendom
När Befintlig* egendom anges i försäkringsbrevet med försäkringsbelopp, är egendomen försäkrad som
förstariskförsäkring*.

2.6.3 Hjälpmedel
När Hjälpmedel* anges i försäkringsbrevet med försäkringsbelopp, är egendomen försäkrad som
nyvärdeförsäkring*.
”Tunga hjälpmedel”
Följande egendom omfattas av försäkringen endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet
• motordrivna fordon och släpfordon till dessa,
• gräv-, schakt-, väg- och pålningsmaskiner, dumprar, asfaltverk,
• mobilkran, tornsvängkran,
• flygplan och andra luftfartyg,
• skepp, båt, kassun, ponton, pontonkran, mudderverk och övriga föremål under bogsering till sjöss.

2.6.4 Övrig egendom
När Arbeten* försäkras omfattar försäkringen med ändring av allmänna villkoren avsnitt 2.3.2 Annan plats,
egendom på plats där den försäkrade utför entreprenadarbete enligt följande.
Utöver belopp för Arbeten* omfattar försäkringen också ett grundskydd för följande egendom med nedan
angivna belopp (förstariskförsäkring*), även om detta inte anges i försäkringsbrevet.
• Arkivalier*……………………………………………………………………….……… 2 basbelopp*
• Pengar och värdehandlingar*
o förvarade i låst godkänt värdeskåp*………………………………….………… 2 basbelopp*
o vid rån* eller överfall*…………………………………………………………….. 2 basbelopp*
• Arbetstagares egendom*, för varje arbetstagare ……………………………….. 0,2 basbelopp*
eller enligt kollektivavtal
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2.7 Försäkringsform och försäkringsbelopp
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.7 Försäkringsform och försäkringsbelopp, gäller för
entreprenadförsäkringen följande.

2.7.1 Försäkringsform
Nyvärdeförsäkring* tillämpas för arbeten* och hjälpmedel*.
Förstariskförsäkring* tillämpas för befintlig* egendom.

2.7.2 Försäkringsbelopp
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.7.2 Försäkringsbelopp gäller för entreprenadförsäkringen följande.
Försäkringen gäller med försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet samt det grundskydd som ingår,
även om det inte anges i försäkringsbrevet, enligt avsnitt 2.6 Försäkrad egendom.
För att bestämma egendomens försäkringsbelopp gäller följande.

Arbeten
Försäkringsbeloppet för arbeten* ska motsvara det högsta återanskaffningsvärdet av arbeten på ett och
samma arbetsområde* under försäkringstiden.

Befintlig egendom
Försäkringsbeloppet för befintlig* egendom (förstariskförsäkring*) bör fastställas med hänsyn till beräknad
kostnad för återställande.
Försäkringen gäller endast när försäkringstagaren i skriftligt avtal åtagit sig att försäkra befintlig* egendom.

Hjälpmedel
Försäkringsbeloppet för hjälpmedel* ska motsvara den kostnad som skulle ha uppkommit om föremål av
samma eller lika ändamålsenligt slag anskaffats som nya vid skadetillfället. I värdet ska inräknas alla kostnader
som fordras för att föremålen ska kunna tas i bruk.
För inaktuella modeller, press- och stansverktyg, formar och mönster fastställs försäkringsbeloppet till 25 % av
kostnaden för återställande.

2.8 Försäkrade skadehändelser
Entreprenadförsäkringen omfattar skadehändelser enligt avsnitten 2.8.1 – 2.8.3.

2.8.1 Arbetsområde - allriskförsäkring
För egendom på arbetsområde* - som inte är på försäkringstagarens ordinarie förvaringsplats - gäller
försäkringen för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.
Att händelsen varit oförutsedd innebär att den ska ha inträffat oväntat och att den normalt inte gått att förutse
och därigenom förhindra. Som oförutsedd skada anses inte skada som består i gradvis uppkommen
förändring, exempelvis förslitning, förbrukning, korrosion, kavitation, beläggning eller avsättning.
För befintlig* egendom gäller försäkringen endast när
• skadans uppkomst står i direkt samband med åtgärd för utförande av avtalat åtagande samt
• försäkringstagaren genom skriftligt avtal åtagit sig att försäkra egendomen.
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Utökat åtagande
Vid skada på arbeten som kan ersättas enligt avsnitt 2.2.1.3 Efter garantitid och som överstiger självrisken
åtar sig bolaget gentemot försäkringstagaren även att
• utreda om den försäkringstagaren är ersättningsskyldig,
• förhandla med motparten samt
• föra försäkringstagarens talan vid rättegång eller skiljeförfarande och därvid betala de rättegångs- eller
skiljekostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs betala och som denne inte kan utfå av motpart
eller annan.
Kostnader för utökat åtagande samt egendomsskada på arbeten ersätts med högst försäkringsbeloppet för
arbeten.
Högsta ersättning
Högsta ersättning för hjälpmedel* som finns i fordon* är två basbelopp*.

2.8.1.1 Undantag
2.8.1.1.1 Normal service
Försäkringen gäller inte för skada som är av sådan art att den inte påverkar egendomens användbarhet eller
som kan avhjälpas genom normal service eller justering.
2.8.1.1.2 Förmögenhetsbrott
Försäkringen gäller inte för skada genom bedrägeri, förskingring eller liknande förmögenhetsbrott.
Vid stöld lämnas dock ersättning endast om skadetillfället kan preciseras. Således ersätts inte skada som
upptäcks först vid exempelvis inventering.
2.8.1.1.3 Arbeten
Försäkringen gäller inte för kostnad som uppkommer för att åtgärda arbeten* som är felaktiga på grund av
• felaktigt material,
• felaktigt utfört arbete,
• felaktig konstruktion,
• felaktighet i beräkningar, ritningar, beskrivningar, specifikationer, råd eller anvisningar.
Undantaget avser endast sådan kostnad som skulle ha uppkommit om felaktigheten hade åtgärdats
omedelbart före skadans uppkomst.
Begagnad egendom
Försäkringen gäller inte för skada på begagnad egendom ingående i sådan entreprenad som utgör
montageverksamhet. Undantaget tillämpas inte om den försäkrade kan påvisa att skadan inte till någon del
orsakats av felaktighet i den begagnade egendomen.
2.8.1.1.4 Hjälpmedel
Försäkringen gäller inte för skada på hjälpmedel* som inte är en följd av påverkan utifrån.
2.8.1.1.5 Befintlig egendom
Försäkringen gäller inte för skada på befintlig* egendom genom
• sprängning,
• pålning, spontning eller annat grundläggningsarbete.
Försäkringen gäller endast när försäkringstagaren i skriftligt avtal åtagit sig att försäkra befintlig* egendom.

2.8.2 Åtkomst och återställandekostnad
Vid ersättningsbar skada på arbeten* under entreprenad- eller garantitid, vilken beror på sådant fel som anges
i avsnitt 2.8.1 Arbeten och som överstiger avtalad självrisk, ersätter bolaget även kostnad för lokalisering och
friläggning av felet*, om detta erfordras för att avhjälpa skadan.
Undantag
Kostnad för att avhjälpa själva felet* ersätts inte.
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2.8.3 Ordinarie förvaringsplats – brand-, läckage- och inbrottsförsäkring
För arbeten* på försäkringstagarens ordinarie förvaringsplats gäller entreprenadförsäkringen med den
omfattning som gäller för varor* på försäkringsstället enligt allmänna villkoren avsnitt 2.3.1 Försäkringsställe.
För hjälpmedel* på försäkringstagarens ordinarie förvaringsplats gäller entreprenadförsäkringen med den
omfattning som gäller för maskinerier* på försäkringsstället enligt allmänna villkoren avsnitt 2.3.1
Försäkringsställe.
Om försäkring avtalats att inte omfatta egendom enligt allmänna villkoren, gäller entreprenadförsäkringen med
den omfattning som framgår av allmänna villkoren avsnitten 2.8.1 – 2.8.5. Försäkringslokalen* ska vara
inbrottsskyddad och uppfylla krav enligt skyddsklass* 1.

2.9 Säkerhetsföreskrifter
Utöver bestämmelserna i allmänna villkoren, avsnitt 2.9 Säkerhetsföreskrifter, gäller följande särskilda
säkerhetsföreskrifter.

Särskilda säkerhetsföreskrifter
På arbetsområde
För egendom på arbetsområde gäller att när den inte hålls under uppsikt ska egendomen förvaras i låst
utrymme, exempelvis byggnad, container, arbetsbod eller i fordon*. Öppningsbart fönster ska vara stängt och
reglat.
När egendomens storlek eller vikt inte möjliggör förvaring i låst utrymme kan förvaring på annat sätt godtas.
Försäkrad egendom ska i sådant fall handhas så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras och
skäliga åtgärder ska vidtas för att därigenom förhindra skada.
Egendom i fordon
Egendom ska hanteras med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållandena i övrigt
och skäliga åtgärder ska vidtas för att förhindra förlust eller annan skada. Exempel på detta är följande.
För egendom i fordon* gäller att förarhytt och andra utrymmen ska vara låsta. Fordon* som är olåst i samband
med lastning eller lossning ska hållas under uppsikt. När fordonet* lämnas ska nyckel inte lämnas kvar i låset.
Skada genom stöld som förövas när fordonet* står uppställt utanför arbetsområde ersätts endast vid kortare
uppställning, exempelvis lunchrast, lastning eller lossning och under förutsättning att fordonet* varit låst.
Egendom ska vara ändamålsenligt emballerad, paketerad, förankrad, inoljad eller på annat sätt skyddad.
Egendom som kan skadas av nederbörd ska vara täckt på tillfredsställande sätt.
Fordon
Fordon* ska vara lämpligt med hänsyn till förvaring eller transport av egendom och ska inte heller vara
bristfälligt eller överbelastat. Exempel på detta är följande.
Lastutrymme ska vara täckt av trä, plåt eller annat hårt material och ha lastutrymme som har låsbara dörrar.
Fordon* ska framföras i enlighet med gällande transport- och trafikbestämmelser.
På ordinarie förvaringsplats
För egendom på ordinarie förvaringsplats gäller de säkerhetsföreskrifter som gäller för egendom på
försäkringsställe. Se säkerhetsföreskrifter i allmänna villkoren enligt avsnitt 2.9.12 Inbrott.

2.11 Skadevärdering
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.11 Skadevärdering, gäller för entreprenadförsäkringen följande.

2.11.1 Arbeten
Skada på arbeten* värderas enligt reglerna i allmänna villkoren avsnitt 2.11.4 Maskinerier.
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2.11.2 Befintlig egendom
Skadan på befintlig* egendom tillhörig beställare värderas efter de regler som gäller för den objekttyp
egendomen tillhör för ägaren. Återställs inte egendomen på samma plats lämnas ersättning endast för rimliga
röjningskostnader.
Skada på egendom tillhörig hyresgäst eller bostadsrättshavare värderas enligt bolagets villkor för
hemförsäkring.

2.11.3 Hjälpmedel
Skada på hjälpmedel* värderas enligt reglerna i allmänna villkoren avsnitt 2.11.4 Maskinerier.

2.12 Skadeersättning
2.12.6 Leverantörsgaranti
Med ändring av allmänna villkoren avsnitt 2.12.6 Leverantörsgaranti, gäller att undantaget inte tillämpas för
arbeten*.

2.12.7 Ersättningsregler i övrigt
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 2.12.7 Ersättningsregler i övrigt, gäller att entreprenadavtalets regler
beträffande den försäkrades rätt att återställa skadat arbete* ska tillämpas.

3. Avbrottsförsäkring
Anges i försäkringsbrevet att avbrottsförsäkring ingår, gäller följande.
Med tillägg till allmänna villkoren avsnitt 3 Avbrottsförsäkring, gäller för entreprenadförsäkringen följande.

3.5 Försäkrad omfattning
Med ändring av allmänna villkoren avsnitt 3.6 Försäkrad omfattning, gäller följande.
Täckningsbidrags- och extrakostnadsförsäkring
När det i försäkringsbrevet anges att avbrottsförsäkring ingår, gäller entreprenadförsäkringen för
avbrottsskada som är en följd av
• skada som egendomsförsäkringen enligt avsnitten 2.8.1 – 2.8.3 gäller för,
• oförutsett avbrott i tillförsel utifrån av el, gas, vatten eller värme,
• att avtalad leverans inte kan fullföljas på grund av att skada som egendomsförsäkringen enligt allmänna
villkoren avsnitten 2.8.1 – 2.8.5 gäller för, inträffat inom Norden* hos leverantör eller kund med vilken
försäkringstagaren har gällande kontrakt. Försäkringen gäller inte för längre tid än den för
leveranskontraktet återstående avtalstiden. Ersättning lämnas endast i den mån ersättning inte kan fås av
allmänna medel.
• att tillträde till rörelsen hindras genom avspärrning beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet.
Ersättning lämnas i den mån ersättning inte kan fås ur allmänna medel.
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6. Definitioner
Med tillägg till allmänna villkoren gäller följande definitioner.

AB 04
Med AB 04 avses Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Även
andra allmänna avtalsbestämmelser som exempelvis ABT 06, ABS 09, NLM 02 eller motsvarande
bestämmelser som är utfärdade av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde, avses i de
fall dessa avtalsbestämmelser gäller.

Arbeten (objekttyp)
Med arbeten avses
• egendom och arbetsprestationer som ingår i försäkringstagarens åtagande eller utförande i egen regi
exempelvis byggnad, anläggning, installation och markarbete samt material och varor avsedda att ingå
häri,
• egendom av förbrukningskaraktär,
• egendom och arbetsprestationer som beställaren tillhandahåller.
Till arbeten räknas inte befintlig* egendom eller hjälpmedel*.

Arbetsområde
Med arbetsområde avses område som under entreprenadtiden disponeras för utförande av försäkrade
arbeten* samt område för tillfällig förvaring i samband med sådana arbeten*.
Till arbetsområde räknas inte ordinarie försäkringsställe som exempelvis kontor, verkstad och förråd.

Befintlig egendom (objekttyp)
Med befintlig egendom avses egendom på arbetsområde* som tillhör
• försäkringstagarens beställare om denne är byggherre* eller vid montageverksamhet är slutlig beställare,
• privatperson i egenskap av hyresgäst eller bostadsrättshavare i fastighet där försäkrade arbeten* utförs.
Till befintlig egendom räknas inte arbeten* eller hjälpmedel*.

Byggherre
Med byggherre avses den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning arbeten* utförs.

Fel
Med fel avses att arbeten* eller del därav inte utförts eller inte utförts kontraktsenligt.

Fordon
Med fordon avses bil eller släpfordon.

Hjälpmedel (objekttyp)
Med hjälpmedel avses egendom som erfordras för utförande av försäkrade arbeten*, exempelvis maskiner,
verktyg, redskap, formar, ställningar, skjul, bodar, container och byggplatskontor.
Till hjälpmedel räknas inte egendom som är av förbrukningskaraktär.

Objekttyp
Med objekttyper avses beteckning på försäkrade föremål. Objekttyper enligt detta villkor är
• Arbeten
• Befintlig egendom
• Hjälpmedel
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