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VILLKORSINSTRUKTION 

SRFs villkor ingår i en serie av allmänna och särskilda villkor. Vilka som gäller för respektive försäkringstagare 
framgår av försäkringsbrevet, som också visar vilken omfattning försäkringen har. Även om ett villkor omfattar 
fler skadehändelser eller moment än vad som framgår i försäkringsbrevet, så är det försäkringsbrevet som styr 
SRFs åtagande. 
 
För samtliga villkor gäller att vissa termer har definierats i Sektion DEFINITIONER. Sådana ord och termer mar-
keras med en asterisk (*). 

OMFATTNING  

1 ANSVARSFÖRSÄKRING 

1.1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Försäkringen gäller för de försäkrade och omfattar all verksamhet som bedrivs av dem. Med ”försäkrad” avses 
försäkringstagaren och dennes dotterbolag* som anges i försäkringsbrevet. 
 
Försäkringen gäller - inom ramen för övriga villkor – även för andra personer som försäkringstagaren ansvarar 
för eller uttryckligen åtagit sig att försäkra, såsom till exempel arbetstagare, den som likställs med arbetstagare 
och annan för vilken försäkrad har principalansvar samt uppdragstagare, elev och andra personer under utbild-
ning, elev i skolpatrullverksamhet samt för vårdtagare som vistas på institution eller särskilt hem. 
 
Ideella föreningar/klubbar som enligt avtal med kommunen svarar för drift och/eller skötsel av kommunala 
anläggningar eller verksamheter är medförsäkrade vad avser sådant ansvar som kommunen skulle ha haft för 
den verksamheten om avtalet inte funnits. 

1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden under förutsättning att försäkringen var i 
kraft. Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet. 
 
Försäkringen gäller även vid serieskada*, under förutsättning att den första skadan i serien inträffat under 
försäkringstiden. 

1.3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom EU/EES.  
 
Vid tjänsteresor gäller dock försäkringen för skador som inträffar i hela världen. 

1.4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING 
Försäkringen omfattar försäkrads skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och enligt 
allmänna leveransbestämmelser utgivna av branschorganisation inom försäkringstagarens verksamhetsom-
råde. Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet för åtaganden därutöver. 

1.4.1 Försäkringen gäller för 

1.4.1.1 Person- och sakskada 
Försäkringen omfattar person- och sakskada samt förmögenhetsskada* som är en följd av enligt detta villkor 
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ersättningsbar person- eller sakskada. Om försäkringen gör undantag för skada på viss egendom eller person-
skada gäller försäkringen inte heller för förmögenhetsskada* till följd av den undantagna skadan. 

1.4.1.2 Räddningskostnader 
Försäkringen omfattar kostnader för skäliga räddningsåtgärder för att begränsa omedelbart förestående eller 
inträffad skada som kan omfattas av försäkringen under förutsättning att det inte skäligen hade kunnat begä-
ras att den försäkrade tidigare skulle ha vidtagit åtgärder för att förhindra skadan. 

1.4.1.3 Särskilda ränte- och rättegångskostnader 
Försäkringen gäller endast för sådana ränte- och rättegångskostnader som uppkommer vid i övrigt ersättnings-
bar skada som inte kan ersättas ur den övriga ansvarsförsäkringen på grund av att hela det försäkringsbeloppet 
har förbrukats av skadeutbetalningar. Försäkringen omfattar inte i något avseende skadeståndsanspråk. Själv-
risken anges i försäkringsbrevet och är separat från annan gällande självrisk. 

1.4.1.4 Skador orsakade av elever eller annan person 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för följande skador, som orsakas av elev eller annan person 
under vistelse på arbetsplats hos näringsidkare för yrkesutbildning, arbetsplatsorientering eller samhällsinrik-
tad praktik, eller enligt särskilt avtal mellan den försäkrade och näringsidkaren: 

• Person- eller sakskada – oberoende av vållande – samt ren förmögenhetsskada* till följd av brott som 
tillfogas näringsidkaren eller hans anställda; 

• Skadestånd som näringsidkaren enligt skadeståndslagen är skyldig att utge, i egenskap av arbetsgi-
vare för elev eller annan person, på grund av skada som vållats av eleven. 

1.4.1.4.1 Elev i skolpatrullverksamhet 

För skola som anordnar skolpatrullverksamhet – skolpolis – omfattar försäkringen även patrullmedlemmarnas 
personliga ansvar i samband med sådan verksamhet. 

1.4.1.5 Nyckelförlust 
Försäkringen omfattar skälig kostnad för att ändra eller, om så erfordras, att byta ut lås i fastigheter inom Sverige 
till följd av förkomna nycklar. Den maximala ersättningen är begränsad till sammanlagt ett försäkringsbelopp, 
som anges i försäkringsbrevet, per skada oavsett antalet fastigheter som berörs av nyckelförlusten. 
 
Detta gäller under förutsättning att den försäkrade enligt gällande rätt är skyldig att svara för sådan kostnad. 
Polisanmälan ska ske och kopia ska på begäran insändas till SRF. 
 
Försäkringsskydd lämnas dock inte om nycklarna varit märkta med namn och/eller adress, lämnats kvar i dörr 
eller om nycklarna stulits ur fordon. 

1.4.1.6 Ren förmögenhetsskada 
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet avseende ren förmögenhetsskada* 

a) enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) för upphandling som är gjord eller kontrollerad och 
godkänd av försäkringstagarens upphandlingsenhet*;  

b) inklusive ideell skada som försäkrad kan bli skyldig utge i egenskap av personuppgiftsansvarig enligt 
personuppgiftslagen (PUL); 

c) som vållas vid myndighetsutövning; 
d) som försäkrad kan bli skyldig att utge i egenskap av kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen (PBL); 
e) som försäkrad kan bli skyldig att utge i egenskap av lekmannarevisor enligt 10 kap samt 29 kap 2 § 

aktiebolagslagen (ABL); 
f) till följd av felaktiga upplysningar och råd enligt 3 kap 3 § skadeståndslagen. 

 
SRF 30:4 / 2015-01-01  Sida 4 av 14 



 
 
 
 
 
1.4.1.7 Omhändertagen egendom 
Försäkringen omfattar skada på egendom som försäkrad, eller för hans räkning annan person, åtagit sig att 
installera, montera, demontera, bearbeta, reparera, kontrollera, besiktiga eller tillse. 

1.4.1.8 Patientansvar 
Försäkringen gäller för personskada enligt patientskadelagen som orsakas patient under den tid försäkringen är 
i kraft. Med patient jämställs den som frivilligt deltar som försöksperson i medicinsk forskning eller som done-
rar organ eller annat biologiskt material för transplantation eller annat medicinskt ändamål. 

1.4.2 Försäkringen gäller inte för 

1.4.2.1 Atomkärnprocess 
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning står i samband med atomkärnprocess, t ex 
kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall. 

1.4.2.2  Krig och terrorism 
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i 
samband med krig, krigsliknande händelse, terrorism*, inbördeskrig, revolution eller uppror. 

1.4.2.3 Uppsåt och risktagande 
Försäkringen gäller inte för skada som styrelse, verkställande ledning eller anställd i arbetsledande befattning hos 
försäkrad till någon del orsakat med uppsåt eller genom medveten överträdelse av författning eller myndighets 
beslut. Försäkringen gäller inte heller för skada som uppkommer under sådana omständigheter att det för den 
försäkrades styrelse, verkställande ledning eller anställd i arbetsledande befattning borde ha stått klart att 
skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa och som de skäligen hade kunnat förhindra. 

1.4.2.4 Byggherre- och entreprenöransvar 
Försäkringen gäller inte för skada där den försäkrade är byggherre* eller entreprenör*. 

1.4.2.5 Skada på egen egendom 
Försäkringen gäller inte för skada på försäkrads egen egendom. 

1.4.2.6 Miljöskada 
Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet som grundas på miljöbalken, såvida inte skadan beror på 

• att fel tillfälligt begåtts; 
• att fel plötsligt och oförutsett uppkommit på byggnad, anläggning eller anordning. 

1.4.2.7 Grundvattenskada 
Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av förorening av eller annan inverkan på grund-
vatten, inklusive en förändring av grundvattennivån.  

1.4.2.8 Nederbördsskada 
Försäkringen gäller inte för sakskada som helt eller till någon del har samband med nederbörd eller snö-
smältning. Detta undantag tillämpas inte på personskada. 

1.4.2.9 Trafik  
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade – eller någon för vilken han svarar – är ansvarig för i egen-
skap av ägare, brukare eller förare av 
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• motordrivet fordon till den del skadan skulle kunna betalas av en normal trafikförsäkring som 
tillhandahålls i det land där skadan inträffat eller i det land där fordonet är registrerat; 

• motordrivet fordon när det används för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande 
inom inhägnat tävlingsområde; 

• spårbunden trafik; 
• luftfartyg, svävare eller hydrokopter; 
• segel- eller maskindrivna skepp och båtar med skrov längre än 9 meter såvitt gäller sakskada till följd 

av kollision med fasta eller flytande föremål; 
• kassuner, pontoner, pontonkranar, mudderverk eller bogserade föremål. 

1.4.2.10 Skada på egendom som hyrs, transporteras m m 

Försäkringen gäller inte för skada på egendom som försäkringstagaren eller annan för hans räkning 
• hyr, leasar, lånar eller nyttjar, annat än för lokal som försäkrad hyr för sin verksamhet; 
• uppför eller nedmonterar såvitt gäller byggnader och broar; 
• på grund av särskilt åtagande transporterar, annat än på landsvägsvägfärja, lyfter eller förvarar; 
• omhänderhar för att i serie tillverka, bearbeta eller ihopsätta, såvida inte skada drabbar enbart en-

staka exemplar; 
• omhänderhar för försäljning. 

Försäkringen gäller inte heller om skadan inträffar på sådan egendom sedan den avlämnats eller återlämnats. 

1.4.2.11 Skada på levererad egendom 
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som försäkringstagaren eller annan för hans räkning 

• uppfört eller åtagit sig att uppföra; 
• sålt eller åtagit sig att sälja; 
• levererat eller åtagit sig att leverera oavsett om skadan inträffar före eller efter det att uppförande, 

försäljning eller leverans skett. 

Försäkringen ersätter inte heller kostnad för hantering eller åtgärd som nedlagts på den levererade egendomen. 

Undantaget avser inte skada på tidigare levererad egendom om skadan inträffar till följd av att försäkringstaga-
ren 

• fullgör avtal som inte har samband med det ursprungliga leveransavtalet; 
• utför underhålls- eller servicearbete efter garantitidens utgång. 

1.4.2.12 Utfästelse och garanti 
Om skadeståndsanspråk kan grundas på garanti eller utfästelse om levererad produkts kvalitet eller egenska-
per, lämnas ersättning endast i den mån den försäkrade – oavsett garantin eller utfästelsen – är ansvarig enligt 
gällande rätt. 

1.4.2.13 Ingrepps- och utbyteskostnader 
Om egendom skadas, och skadan inte ersätts av denna försäkring, ersätts inte heller kostnader för åtgärder 
föranledda av att egendomen måste undersökas, repareras eller bytas ut och att ingrepp därvid måste ske i 
oskadad egendom. 
 
Dock ersätts hälften av kostnaderna för ingrepp i oskadad egendom som är gemensamt för att undersöka, repa-
rera eller byta ut såväl undantagen som ersättningsbar egendom. 
 
Vad som anges i första och andra styckena beträffande ersättning för ingrepp gäller även för demontering, flytt-
ning eller annan åtkomståtgärd. 
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1.4.2.14 Återtagande och räddningskostnad för levererad produkt 
Försäkringen gäller inte för kostnader i samband med reklamation, återtagande, reparation, återställande, ut-
byte, borttagande eller indragning av levererad produkt. 
 
Försäkringen gäller inte heller för räddningskostnader eller andra kostnader till följd av att levererad produkt 
befaras förorsaka skada. 

1.4.2.15 Konsultskada 
Försäkringen gäller inte för skada uppkommen till följd av fel eller brist i utredningar, beskrivningar, beräkningar, 
ritningar, råd, anvisningar, kontroll eller besiktning som lämnats i yrkesmässigt rådgivande verksamhet, i annat 
fall än vid skada enligt 1.4.1.6. 

1.4.2.16 Flygplats 
Försäkringen gäller inte för skadeståndsskyldighet som är en direkt eller indirekt följd av lufttrafik eller verk-
samhet som tillhandahåller produkt eller tjänst till lufttrafik eller flygplan. 

1.4.2.17 Asbest, formaldehyd, PCB, EMF 
Försäkringen gäller inte för personskador som förorsakats av att den skadelidande utsatts för skadlig påverkan 
av asbest, formaldehyd, PCB (polyklorerande bifenyler) eller elektromagnetiska fält (EMF). 

1.4.2.18 Arbetsskador 
Försäkringen gäller inte för arbetsskada till den del skadan kan ersättas genom arbetsskadeförsäkring, socialför-
säkring, annan gällande försäkring eller ersättningsform. Undantaget tillämpas dock inte vid regresskrav mot 
den försäkrade från sådan försäkring/ersättningsform. 

1.4.2.19 Böter, viten m m 
Försäkringen gäller inte för böter, miljöskydds- eller miljösanktionsavgift eller annan liknande sanktion eller 
påföljd för överträdelse av myndighets föreskrift, och inte heller för viten eller för straffskadestånd (punitive 
damages). 

1.5 ÅTAGANDE OCH FÖRSÄKRINGSBELOPP  
Framställs mot den försäkrade krav på skadestånd som kan omfattas av försäkringen enligt 1.4 så åtar sig SRF 
att  

• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger; 
• förhandla med den som kräver skadestånd; 
• föra den försäkrades talan vid krav på skadestånd, samt betala rättegångs- och skiljedomskostnader 

som den försäkrade har att svara för; 
• ersätta den försäkrade för det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge. 

 
SRFs åtagande är för varje skada och sammanlagt för samtliga skador som inträffar under försäkringstiden 
begränsat till de i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppen. 
 
För serieskada* är det sammanlagda åtagandet begränsat till ett försäkringsbelopp. 

1.6 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
Den försäkrade är skyldig att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra och/eller minska skada, samt att iaktta 
i försäkringsavtalet angivna säkerhetsföreskrifter och sådana föreskrifter som i syfte att förhindra eller 
begränsa skada lämnas i lag eller annan författning jämte föreläggande av myndighet. 
 
Åsidosätts angivna föreskrifter, är SRFs ersättningsskyldighet begränsad enligt bestämmelserna i 8 kap 12§ 
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försäkringsavtalslagen. 

1.7 SJÄLVRISK 
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada en självrisk per försäkringstagare enligt 
försäkringsbrev. Vid skada enligt 1.4.1.3 särskilda ränte- och rättegångskostnader utgår dock en extra självrisk. 
Serieskada* bedöms som ett skadetillfälle.  
 
Vid sakskada orsakad av heta arbeten, d v s svetsning, skärning, slipning, lödning, takläggning eller annat arbete 
som medför uppvärmning eller gnistbildning, är självrisken alltid lägst 30 % av skadebeloppet, dock lägst ett 
prisbasbelopp* och högst 100 prisbasbelopp*. 

2 FÖRSÄKRING FÖR SKADOR ORSAKADE AV VÅRDTAGARE I SÄRSKILT 
BOENDE 

2.1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR (SKADELIDANDE) 
Försäkringen gäller, med nedan angivna begränsningar, för den som tillfogas skador av vårdtagare som place-
rats i särskilt hem enligt följande. 
 
Med vårdtagare avses i denna försäkring person som, till följd av myndighetsbeslut av behörig instans hos för-
säkringstagaren i enlighet med en vårdlag, placerats utanför det egna hemmet 

• i familjehem; 
• i annat hem för vård eller boende; 
• kortvarigt i annat hem i övrigt; 
• tillfälligt i sin kontaktpersons eller kontaktfamiljs hem. 

 
Med vårdlag avses, om inget annat anges i försäkringsbrevet, 

• socialtjänstlagen (SOL); 
• lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS); 
• lagen om vård av unga (LVU); 
• lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). 

2.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden under förutsättning att försäkringen var i kraft.  
Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet. 

2.3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Sverige och som vårdtagare orsakar då han befinner sig 

• inom eller i omedelbar närhet av hem där han placerats enligt 2.1; 
• tillfälligt utanför sådant hem under tillsyn av vårdpersonal. 

2.4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING 

2.4.1 Försäkringen gäller för 
a) Ren förmögenhetsskada* genom brott samt person- eller sakskada, som vårdtagare tillfogar 

vårdpersonal eller enskild person som stadigvarande är verksam eller boende i det hem där vårdtagaren 
placerats enligt 2.1. 

b) Person- eller sakskada som vårdtagare, vid tillfällig vistelse för viss av vårdgivaren bestämd verksamhet 
utanför hemmet, tillfogar personal i eller huvudman för den verksamheten.  
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Försäkringen gäller med ovan nämnda begränsningar, oavsett om vårdtagaren är skadeståndsskyldig och oav-
sett om skadan orsakats med uppsåt eller genom grov vårdslöshet av vårdtagaren. Ersättning för person- och 
sakskada bestäms enligt vad som sägs i 5 kap skadeståndslagen om skadestånd för sådana skador. 

2.4.2 Försäkringen gäller inte för 
Försäkringen gäller inte för skada 

• som vårdtagare tillfogar sin make/maka, sina föräldrar eller sina barn, om den skadelidande är 
folkbokförd på samma adress eller bosatt i samma lägenhet eller hushåll som vårdtagaren; 

• som tillfogas staten, kommun eller landsting, eller som staten, kommun eller landsting är ansvarig för; 
• för vilken ersättning kan lämnas enligt brottsskadelagen; 
• som orsakats under yrkesverksamhet i samband med anställning; 
• som omfattas av annan gällande försäkring. Undantaget tillämpas dock inte om regress utövas mot 

vårdtagaren; 
• som vårdtagaren tillfogar annan vårdtagare som placerats i samma hem enligt 2.1. 

2.5 ÅTAGANDE OCH FÖRSÄKRINGSBELOPP  
Framställs mot den försäkrade krav på skadestånd som kan omfattas av försäkringen enligt 2.4 så åtar sig SRF 
att  

• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger; 
• förhandla med den som kräver skadestånd; 
• föra den försäkrades talan vid krav på skadestånd, samt betala rättegångs- och skiljedomskostnader 

som den försäkrade har att svara för; 
• ersätta den försäkrade för det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge. 

 
SRFs åtagande är för varje skada och sammanlagt för samtliga skador som inträffar under försäkringstiden 
begränsat till de i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppen. 

2.6 SJÄLVRISK 
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada en självrisk per försäkringstagare enligt 
försäkringsbrev. 

3 KONSULTANSVARSFÖRSÄKRING 

3.1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Försäkringen gäller för de försäkrade och omfattar all verksamhet som bedrivs av dem. Med ”försäkrad” avses 
försäkringstagaren och dennes dotterbolag* som anges i försäkringsbrevet. 

3.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller för skada som upptäcks under försäkringstiden under förutsättning att försäkringen är i 
kraft, dock enbart för skador som dessutom upptäcks inom tio år från den dag konsultens uppdrag slutförts 
eller annars upphört. Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet. 

3.3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom EU/EES.  

3.4 FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING 
Försäkringen avser uteslutande rådgivande verksamhet, med vilket enbart avses utförande av beräkningar, 
ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar. 
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Försäkringen omfattar försäkrads skadeståndsskyldighet enligt ABK, allmänna skadeståndsrättsliga regler och 
enligt allmänna leveransbestämmelser utgivna av branschorganisation inom försäkringstagarens verksamhets-
område. Försäkringen omfattar inte ersättningsskyldighet för åtaganden därutöver. 

3.4.1 Försäkringen gäller för 

3.4.1.1 Personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada 
Försäkringen omfattar person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada*. 

3.4.2 Försäkringen gäller inte för 

3.4.2.1 Atomkärnprocess 
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning står i samband med atomkärnprocess, t ex 
kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall. 

3.4.2.2  Krig och terrorism 
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i 
samband med krig, krigsliknande händelse, terrorism*, inbördeskrig, revolution eller uppror. 

3.4.2.3 Uppsåt och risktagande 
Försäkringen gäller inte för skada som styrelse, verkställande ledning eller anställd i arbetsledande befattning hos 
försäkrad till någon del orsakat med uppsåt eller genom medveten överträdelse av författning eller myndighets 
beslut. Försäkringen gäller inte heller för skada som uppkommer under sådana omständigheter att det för den 
försäkrades styrelse, verkställande ledning eller anställd i arbetsledande befattning borde ha stått klart att 
skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa och som de skäligen hade kunnat förhindra. 

3.4.2.4 Försäkrad eller delägare 
Skada som tillfogas försäkrad eller delägare i försäkrads rörelse. 

3.4.2.5 Annan än den försäkrade 
Skada som vid konsultgruppavtal orsakas av annan än den försäkrade. 

3.4.2.6 Utfästelse/garanti 
Skada i den mån skadeståndsanspråket endast kan grundas på utfästelse eller garanti. 

3.4.2.7 Ren förmögenhetsskada utanför ABK 
Ren förmögenhetsskada* i kontraktsförhållande som inte regleras av ABK, oberoende av om skadelidande är 
försäkrads kontraktspart eller har annan ställning, som uppkommer genom fel i kalkyler, förteckningar eller 
utlåtanden avsedda att ligga till grund för ekonomiska bedömningar i samband med upphandling, anbudsgiv-
ning eller annan affärstransaktion. 

3.4.2.8 Objekts utformning 
Skada som består i att objekt eller del därav i fråga om utformning, material mm erhållit ett ur ut-
seendesynpunkt inte tilltalande utförande. 

3.4.2.9 Redovisning i rätt tid 
Skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisas i rätt tid. 
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3.4.2.10 Viten, böter m m 
Viten, böter, miljöskydds-, miljösanktions- och byggnadsavgift eller annan liknande sanktion eller påföljd 
för överträdelse av myndighets föreskrift, samt påföljd av straffrättslig art. Inte heller rättegångskostna-
der i samband med brottmål eller talan angående annan påföljd. 

3.4.2.11 Avtal som hävs 
Skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivaren hävs. 

3.4.2.12 Fysiskt handlande och fysiska ingrepp 
Skada som uppkommer vid fysiskt handlande av den försäkrade, såsom mätning, ingrepp i byggnad eller an-
läggning, markering, borrning, sprängning, grävning eller liknande åtgärd, även om åtagandet har samband 
med den rådgivande verksamheten. Försäkringen gäller inte heller för skada som uppkommer vid befattning 
med eller fysiska ingrepp i anläggning såsom provning, tester, igångkörning, intrimning och felsökning. 

3.4.2.13 Förväntade skadeståndskrav 
Skadeståndskrav som den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg eller borde ha insett skulle komma 
att framställas. 

3.4.2.14 Fel i handlingar 
Kostnader i samband med avhjälpande av fel i handlingar. 

3.4.2.15 Patentintrång och liknande 
Försäkringen gäller inte för skada orsakad genom patentintrång, varumärkesintrång eller intrång i upp-
hovsrätt. 

3.5 ÅTAGANDE OCH FÖRSÄKRINGSBELOPP  
Framställs mot den försäkrade krav på skadestånd som kan omfattas av försäkringen enligt 3.4 så åtar sig SRF 
att  

• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger; 
• förhandla med den som kräver skadestånd; 
• föra den försäkrades talan vid krav på skadestånd, samt betala rättegångs- och skiljedomskostnader 

som den försäkrade har att svara för; 
• ersätta den försäkrade för det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge. 

 
SRFs åtagande är för varje skada och sammanlagt för samtliga skador hänförliga till ett och samma uppdrag 
begränsat till det i försäkringsbrevet angivna försäkringsbeloppet. 
 
Upptäcks flera skador till följd av ett och samma uppdrag ska dessa anges som en skada och hänföras till det 
försäkringsår då den första skadan upptäcktes. 
 
För skador som uppkommer till följd av flera konsultuppdrag och som upptäcks under ett och samma försäk-
ringsår är SRF ersättningsskyldighet dessutom begränsad till högst tre gånger det i försäkringsbrevet angivna 
beloppet. Denna begränsning gäller även om skadeståndsanspråk ställs mot flera försäkrade. 

3.6 SJÄLVRISK 
Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda kostnaderna för skada en självrisk per försäkringstagare enligt 
försäkringsbrev. Varje fel eller försummelse i ritningar, beskrivningar, beräkningar, råd eller anvisningar anses 
härvid 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. 
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4 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 

4.1 ÅTGÄRDER VID SKADA  

4.1.1 Räddningsplikt 
Den försäkrade ska efter förmåga 

• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående; 
• begränsa skada som redan inträffat; 
• bevara eventuell rätt till ersättning från tredje man. 

4.1.2 Anmälan om skada 
Skada eller händelse som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till SRF eller till skadereglerande part 
snarast möjligt och senast inom ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet 
berättigar till försäkringsskyddet inträdde, annars går rätten till ersättning och försäkringsskydd förlorad. 

4.1.3 Ersättningskrav 
Ersättningskrav ska framställas till SRF eller till skadereglerande part snarast möjligt och senast inom ett år från 
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskyddet inträdde, annars 
är SRF fritt från ansvar. 
 
Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål och ersättning lämna handlingar och andra upplysningar samt verk-
ställa sådana utredningar som är av betydelse för bedömande av skadefallet och som kan genomföras inom 
den försäkrades verksamhet. 
 
Om talan aviseras eller väcks mot den försäkrade, ska detta omedelbart anmälas till SRF eller skadereglerande 
part, som utser rättegångsombud och lämnar denne erforderliga anvisningar och instruktioner. Den försäkrade 
är skyldig att utan ersättning bistå i processen, såsom att tillhandahålla vittnes- och sakkunnigbevisning med 
anställd personal. 
 
Föranleder skada att åtal väcks, ska den försäkrade på SRFs begäran föra skadeståndstalan. 

4.1.4 Bedrägliga uppgifter 
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning ska rätten 
till ersättning som regel bortfalla. 

4.1.5 Uppgörelse i godo 
Den försäkrade är skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den som framställt skadeståndskravet, om 
SRF så begär. Om den försäkrade utan SRFs godkännande medger skadeståndsskyldighet, godkänner ersätt-
ningskrav eller utbetalar ersättning, är SRF fritt från ansvarighet om inte kravet uppenbart var lagligen grundat. 

4.2 Försäkringsersättning och ränta 
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt 4.1 
Åtgärder vid skada. Betalas ersättning senare betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.  
 
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*. 

4.3 FÖRSÄKRINGSPERIODEN 
Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
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SRFs ansvar inträder vid försäkringstidens början och ansvaret gäller till dess att försäkringsavtalet upphör. 

4.4 PREMIE 
Premien ska betalas i förskott. SRFs ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu 
inte har betalats. 

4.5 REGRESS 
I den mån SRF har betalat skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen övertar SRF den försäkrades rätt till 
ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden. När SRF utkräver sådan rätt mot annan 
åtar sig SRF att på begäran samtidigt framföra andra betalningskrav som den försäkrade kan ha mot denne på 
grund av skadan, om det kan ske utan olägenhet för SRF.  
 
Om den ersättningsskyldige är eller på grund av sitt ersättningsansvar blir insolvent, har den försäkrade före-
träde till ersättning för egna betalningskrav på grund av skadan.  
 
Den försäkrade är skyldig att i SRFs intresse bevara sin rätt till ersättning från annan. 

4.6 DUBBELFÖRSÄKRING 
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i den förbehåll 
vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäk-
ringarna på sätt som anges i tillämplig svensk lag om försäkringsavtal. 

4.7 FORCE MAJEURE 
SRF är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning eller utbetalning av ersättning fördröjs på 
grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknads-
konflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från 
regering eller myndighet. 
 
Förbehållet i fråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om SRF vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder. 

4.8 PRESKRIPTION 
Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste, för att inte förlora 
sin rätt, anmäla detta till SRF inom ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet 
berättigar till försäkringsskyddet inträdde. 
 
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste, för att inte förlora sin rätt, väcka talan 
mot SRF inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant 
skydd inträdde.  
 
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till SRF inom den tid som anges i andra stycket 
ovan, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att SRF har tagit slutlig ställning till anspråket. 

4.9 FÖRSÄKRINGSAVTALSLAGEN 
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (FAL).  
 
Svensk rätt ska gälla för tolkning och tillämning av försäkringsavtalet. Tvist angående avtalet ska prövas av 
svensk domstol, även om tvisten avser skada som inträffar utomlands. 
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DEFINITIONER 

BYGGHERRE 
Med byggherre avses ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenadarbete utförs på fastigheten. 
 
DOTTERBOLAG 
Bolag där försäkringstagaren och andra dotterbolag till försäkringstagaren gemensamt genom andelsägande 
har mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i bolaget, samt eventuella andra ägare uteslutande är 
offentliga verksamheter eller bolag. 
 
ENTREPRENÖR 
Med entreprenör avses den som för annans räkning mot betalning åtar sig att utföra entreprenadarbete. 
 
FÖRMÖGENHETSSKADA 
Direkt ekonomisk skada för den försäkrade och den försäkrades utomobligatoriska skadeståndsskyldighet för 
direkt ekonomisk skada för tredje man. 
 
Med ren förmögenhetsskada avses förmögenhetsskada utan samband med person- eller sakskada. 
 
PRISBASBELOPP 
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs enligt socialförsäkringsbalken och som gällde för 
januari månad det år skadan inträffade. 
 
SERIESKADA 
Alla skador av samma typ som orsakas av liknande fel, defekter eller säkerhetsbrister hos en eller flera produk-
ter, eller som uppstår på grund av en och samma händelse. En serieskada betraktas alltid som en skada. 
 
TERRORISM/TERRORHANDLING 
Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan upp-
står och som framstår att vara utförd i syfte att 

• allvarligt skrämma en befolkning 
• otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra eller avstå från 

att genomföra en viss åtgärd eller 
allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala 
strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.  
 
UPPHANDLINGSENHET 
Med upphandlingsenhet avses en avdelning, grupp eller särskild person som är utsedd av försäkringstagaren 
att göra upphandlingar för försäkringstagaren enligt lagen om offentlig upphandling. 
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