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Särskilt villkor • Gäller från 2010-01-01 
 

 

Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen vid grafisk verksamhet att ersätta kostnad för återtagande 
och omarbetning enligt ALG. 

Detta villkor gäller som tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, Företag 2008. 

Avhjälpande av fel enligt ALG 
För ersättande av kostnad vid avhjälpande av fel enligt ALG svarar normalt det Dina-bolag vars namn och 
adress framgår av försäkringsbrevet. 

Med tillägg till allmänna villkoren gäller för avhjälpande av fel i grafisk prestation enligt ALG följande. 

1. Vem gäller försäkringen för och vilken verksamhet 
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren vid avtal om 
grafiska prestationer där ALG* utgör del av leveransavtalet. 

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

3. Var gäller försäkringen 
Försäkringen gäller inom Norden*. 

4. Försäkringsbelopp 
Försäkringen gäller med försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 

5. Särskild självrisk 
Särskilda självrisken är 50 % av basbeloppet*. 

6. Vad gäller försäkringen för 
Vid fel i grafisk prestation enligt ALG* och efter prövning och avgörande i Grafiska Kammaren till beställarens 
fördel, ersätter försäkringen skälig kostnad för att avhjälpa fel i grafisk prestation. 

För ersättning fordras att 
• försäkrad gjort fel i sin hantering eller varit försumlig efter det att kunden godkänt sista korrektur eller 

annat underlag framtaget för godkännande och 
• det felaktiga materialet skäligen inte kan användas för avsett ändamål. 
 

7. Vad gäller försäkringen inte för 
Försäkringen gäller inte för 
• kostnad som uppstår efter att den försäkrade medvetet ändrat i godkänt korrektur, utan att begära nytt 

godkännande eller på annat sätt gör medveten ändring i produkten eller tekniken, 
• kostnad som beror på försenad leverans, 
• försäkrads egen arbetskostnad, 
• fel som består i att mängd eller förpackning inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller av 

köplagens bestämmelser. 
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6. Definitioner 
Med tillägg till allmänna villkoren gäller följande definitioner. 

ALG 
Med ALG avses ”Allmänna leveransvillkor för Grafiska Prestationer” av år 2002 eller senare utgåva. 

 


