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1

FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING

1.1

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för försäkrad.

1.2

Försäkrad verksamhet

Försäkringen omfattar den verksamhet som anges i försäkringsbrevet.

1.3

När försäkringen gäller

Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden.
Vid serieskada gäller försäkringen även för skada som inträffar efter försäkringstiden förutsatt att den första skadan i
serieskadan inträffat under försäkringstiden.

Var försäkringen gäller

1.4

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom det geografiska område som anges i försäkringsbrevet.

1.5

Vad försäkringen omfattar

Försäkringen gäller för försäkrads skadeståndsskyldighet för person- och sakskada
-

enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler

-

enligt försäkrade avtal

samt för sådan förmögenhetsskada som är en direkt följd av enligt detta villkor ersättningsbar person- eller sakskada.
Försäkringen gäller även för skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som försäkrad i egenskap av registeransvarig
kan bli skyldig att betala enligt 48 § personuppgiftslagen (1998:204) eller motsvarande utländsk lagstiftning.
Försäkringsbeloppet framgår av 1.8 Försäkringsbelopp.

1.6

ACE åtagande

Framställs mot försäkrad krav på skadestånd som kan omfattas av försäkringen och som överstiger avtalad självrisk åtar sig
ACE gentemot försäkrad att
-

utreda om skadeståndsskyldighet föreligger

-

förhandla med den som kräver skadestånd

-

föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljeförfarande och därvid betala de rättegångseller skiljeförfarandekostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala
och som inte kan utfås av motpart eller annan

-

betala det skadestånd och den dröjsmålsränta som försäkrad är skyldig att utge.

ACE kommer, i det fall skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren, till försäkringstagaren utge skadebelopp förskada
hos utlandsverksamhet (Foreign Entity Loss).

1.7

Inbördes ansvar

Försäkringen gäller för skada som försäkrad orsakar annan försäkrad. Se dock 1.10.3.
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1.8

Försäkringsbelopp

ACE åtagande att utge skadebelopp är för varje skada och för samtliga skador som inträffar under försäkringstiden begränsat till
det försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. Särskilt angivna försäkringsbelopp för utvidgat skydd utgör en del av det
totala försäkringsbeloppet.
ACE åtagande att utge skadebelopp vid skada på hyrd fastighet enligt 1.10.15 är för varje skada begränsat till
SEK 1 000 000.
ACE åtagande att utge skadebelopp vid ansvar enligt 48 § personuppgiftslagen eller motsvarande utländsk lagstiftning är för
varje skada begränsat till SEK 1 000 000.
Vid serieskada är ACE ersättningsskyldighet begränsat till ett försäkringsbelopp, nämligen det för en skada angivna
försäkringsbelopp som gällde då den första skadan i serien inträffade och försäkringen är i kraft. Detta upphäver inte övriga
förutsättningar enligt villkoren såsom att skadan skall omfattas av försäkringen även när den inträffar.

1.9

Självrisk

Den självrisk som anges i försäkringsbrevet ska vid varje skada avdras från skadebeloppet.
Vid serieskada har försäkrad att svara endast för den självrisk som gäller vid den tidpunkt då första skadan i serien inträffar och
försäkringen är i kraft.

1.10 Undantag
1.10.1

Levererad produkt

Försäkringen gäller inte för skada på levererad produkt.
Försäkringen gäller dock för skada på tidigare levererad produkt om skadan inträffar till följd av att försäkrad
-

fullgör avtal som inte har samband med det ursprungliga leveransavtalet

-

utför underhålls- eller servicearbete efter garantitidens utgång.

1.10.2

Kostnad på grund av levererad produkt

Försäkringen gäller inte för kostnader som har anknytning till levererad produkt och som har samband med följande åtgärder
-

information med anledning av fel, defekt eller säkerhetsbrist

-

reklamation eller undersökning

-

återtagande, indragande eller borttagande

-

omleverans eller utbyte

-

prisavdrag, täckningsköp eller hävning

-

reparation, återställande eller justering eller annan liknande åtgärd.

1.10.3

Egen egendom och inbördes ansvar

Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust av försäkrads egendom. Dock ersätts skada som försäkrad orsakar annan
försäkrad såvitt skadan inte omfattas av försäkrads egendomsförsäkring.
Försäkringen gäller dock inte för skada som försäkrad orsakar annan försäkrad vid ansvar enligt 48§ personuppgiftslagen eller
motsvarande utländsk lagstiftning.
Har försäkrads kontraktspart angivits som medförsäkrad i denna försäkring gäller försäkringen dock inte för skada som
kontraktsparten orsakar annan försäkrad.
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1.10.4

Uppsåt

Försäkringen gäller inte för skada som till någon del orsakats med uppsåt av försäkrads VD, styrelseledamot, ledande
befattningshavare, arbetsledning eller – vid personligt skadeståndsansvar – av anställda.
1.10.5

Förutsebar skada

Försäkringen gäller inte för skada som försäkrads VD, styrelseledamot, ledande befattningshavare eller arbetsledning vid
försäkringens tecknande insåg eller borde ha insett skulle komma att inträffa, eller som uppkommit under sådana
omständigheter, att det för någon av de borde ha stått klart att skada med stor sannolikhet skulle komma att inträffa och som de
skäligen hade kunnat förhindra.
1.10.6

Ansvar för byggherre

Försäkringen gäller inte för sakskada som försäkrad kan bli ansvarig för i egenskap av byggherre enligt miljöbalken, andra
grannelagsrättsliga regler eller motsvarande utländsk lagstiftning i det land där skada inträffar vid mark-, byggnads-,
anläggnings- och installationsarbeten.
1.10.7

Atomskada

Försäkringen gäller inte för atomskada. Med atomskada avses skada vars uppkomst eller omfattning har samband med
atomkärnprocess.
1.10.8

Miljöskada

Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av
-

förorening av eller annan inverkan på mark, byggnad, anläggning eller anordning,
vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller på grundvatten

-

ändring av grundvattennivån

-

skakning, buller, värme, lukt, ljus

-

rök, sot, damm, ånga, gas eller annan luftförorening

-

fukt eller kondens

-

översvämning i samband med nederbörd

-

annan liknande störning

Undantaget avser inte miljöskada som inträffar utanför Nordamerika och som beror på
-

att fel – dock ej fel i planering eller konstruktion eller val av arbetsmetod – tillfälligt begåtts
vid användning, service eller underhåll av byggnad, anläggning eller anordning och skada
därigenom uppkommer plötsligt och oförutsett

-

att fel plötsligt och oförutsett uppkommit på byggnad, anläggning eller anordning

-

att skada orsakats av levererad produkt

under förutsättning att lag, författning eller myndighets föreskrift inte medvetet åsidosatts.
Försäkringen gäller inte i något fall för miljöskada, inklusive men inte begränsat till ovan nämnda miljöskador, som inträffar i
Nordamerika eller för försäkrad i Nordamerika.
1.10.9

Motordrivet fordon

Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av motordrivet fordon
-

till den del av skadan omfattas av trafikförsäkring eller skulle ha omfattats av trafikförsäkring, om sådan hade tecknats
med sedvanliga försäkringsbelopp och villkor som tillhandahålls i det land där skadan inträffat eller i det land där
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fordonet är registrerat. Med sedvanligt försäkringsbelopp i USA avses USD 1 000 000. För skada som inträffar med
tillfälligt hyrt motordrivet fordon, dvs. fordon som vare sig ägs eller leasas av försäkrad, gäller försäkringen dock till den
del skadan inte kan betalas av trafikförsäkring, annan försäkring eller den del av skadan som överstiger USD
1 000 000 för skada som inträffar i USA.
-

när det användes för tävling, träning, övningskörning, uppvisning eller liknande inom inhägnat tävlingsområde.

Undantaget ovan tillämpas oavsett vilket förhållande försäkrad – eller någon för vilken han svarar – har till det motordrivna
fordonet, exempelvis om försäkrad är ägare, brukare, förare, förhyrare eller leasetagare.
1.10.10 Kliniska försök
Försäkringen gäller inte för skada vid kliniska försök.
1.10.11 Klinisk behandling
Försäkringen gäller inte för personskada genom klinisk behandling.
1.10.12 Luftfartyg, skepp, båt och liknande
Försäkringen gäller inte för skada som försäkrad - eller någon för vilken han svarar - är ansvarig för i egenskap av ägare,
leasetagare, förhyrare, brukare eller förare av
-

luftfartyg, rymdfarkost, missil, svävare eller hydrokopter

-

skepp, båt, kassun, ponton, pontonkran, mudderverk eller bogserat föremål

1.10.13 Luftfartygsprodukter m.m.
Försäkringen gäller inte för skada orsakad av levererad produkt, som utgörs av eller ingår i luftfartyg, missil, rymdfarkost, satellit
eller markutrustning och som utgör en fara för flygsäkerheten.
1.10.14 Flygledning
Försäkringen gäller inte för skada orsakad av flygledning.
1.10.15 Omhändertagen egendom och hyrd egendom
Försäkringen gäller inte för skada på
-

omhändertagen egendom

-

egendom som försäkrad eller annan för hans räkning hyr, leasar, lånar eller nyttjar.

Försäkringen gäller dock för skada på fastighet eller del av fastighet som försäkrad hyr i den mån försäkrad inte enligt avtal är
skyldig att teckna egendomsförsäkring för denna. Försäkringsbeloppet är begränsat till SEK 1 000 000 per skada,
se 1.8 Försäkringsbelopp.
1.10.16 Transporterad egendom m.m.
Försäkringen gäller inte för skada på eller förlust av egendom som försäkrad eller annan för hans räkning yrkesmässigt särskilt
åtagit sig att transportera, lyfta eller förvara.
1.10.17 Arbetsskada
Försäkringen gäller inte för personskada som drabbar anställd hos försäkrad och som uppkommer i arbetet. Försäkringen gäller
dock om lagenlig regress utövas mot försäkrad.
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Försäkringen gäller inte i något fall för arbetssjukdom som drabbar anställd hos försäkrad och som beror av arbetsmiljön eller av
arbetsförhållanden betingad fysisk eller psykisk ohälsa.
Försäkringen gäller inte heller för skadeståndsanspråk på grund av
-

vägran att anställa meriterad sökande

-

uppsägning utan saklig grund

-

annat anställningsrelaterat förfarande såsom tvång, degradering, utvärdering, omplacering, bestraffning, ärekränkning,
förtal, trakassering, förödmjukelse eller diskriminering

1.10.18 Utfästelse och garanti
Försäkringen gäller inte för skada som beror på funktionsbrist, för låg verkningsgrad eller bristande prestationsförmåga hos
levererad produkt i den mån försäkrad är ansvarig för skadan enbart på grund av uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller
garanti.
1.10.19 Konsultansvar
Försäkringen gäller inte för skada till följd av konsultuppdrag, såvida uppdraget inte har samband med levererad produkt.
1.10.20 Vite, böter och straffskadestånd (punitive damage)
Försäkringen gäller inte för vite, böter och straffskadestånd eller annan liknande ersättning med karaktär av straffskadestånd.
1.10.21 Åsidosättande av lag m.m.
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom åsidosättande av lag, annan författning eller myndighets föreskrift, om
försäkrads VD, styrelseledamot, ledande befattningshavare eller arbetsledning känt till eller borde ha känt till åsidosättandet.
1.10.22 Hälsovådliga produkter
Försäkringen gäller inte för skada orsakad av
-

asbest

-

PCB (polyklorerade bifenyler)

-

latex då skadeståndskrav framställs i Nordamerika

-

genetiskt modifierade organismer (GMO)

-

bly

-

kisel, dess damm eller partiklar, vilket inkluderar rök, dimma, smuts, fibrer, sot,
salt, syror, baser, metaller, aerosoler, kristaller, mineraler, sand eller silikater

-

formaldehyd

-

tobak, tobaksprodukter eller tobaksrök

-

ämnen såsom elektroder, tråd och pulver eller liknande som används i samband
med svetsning eller skärbränning, då skadeståndskrav framställs i Nordamerika

-

EMF (elektromagnetiska fält)

1.10.23 Läkemedel m.m.
Försäkringen gäller inte för skada genom läkemedel som levererats av försäkrad.
1.10.24 Mögelgift – Nordamerika
Försäkringen gäller inte för skada som kan antas vara direkt eller indirekt, helt eller delvis, orsakad av svamp eller bakterier på
eller inuti en byggnad eller annan konstruktion.
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Med svamp innebär varje typ eller form av svamp, inklusive mögel och eventuella mykotoxiner, sporer, dofter eller biprodukter
som härstammar från svamp.
Detta undantag gäller endast då skadeståndskrav framställs i Nordamerika.
1.10.25 Annan försäkring
Försäkringen gäller inte för skada i den mån skadan kan ersättas genom annan försäkring om inte lagenlig regressrätt föreligger
mot försäkrad.
1.10.26 HIV, etc.
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av HIV eller därav föranledda sjukdomar, t.ex. AIDS och ej heller för TSE
(transmissibla spongiforma encefalopatier), BSE (bovin spongiform encefalopati) CJD (Creutzfeldt-Jakobs sjukdom) eller
vCJD (ny variant Creutzfeldt-Jakobs sjukdom).
1.10.27 Krig m.m.
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med krig,
krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, kravaller, civila oroligheter eller upplopp.
1.10.28 Terrorism – Nordamerika
Försäkringen gäller inte förs skada som kan antas vara direkt eller indirekt, helt eller till någon bidragande del orsakad av
-

terroristhandling

-

åtgärd som vidtagits i syfte att förhindra eller reagera mot terroristhandling, om inte försäkrad kan visa att samband
saknas mellan terroristhandling eller sådan åtgärd och skadan.

Detta undantag gäller endast för skada som inträffar i Nordamerika.
1.10.29 Sanktioner
Försäkringen gäller inte i den utsträckning där sanktioner rörande handel eller ekonomi och andra lagar och regler förbjuder oss
från att tillhandahålla försäkring, inklusive, men inte begränsat till, betalningskrav.
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2
2.1

SKADEREGLERINGSBESTÄMMELSER
Anmälan om skada

Om försäkrad mottar skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen, eller får kännedom om händelse som kan leda till
ersättningskrav mot ACE, ska försäkrad omedelbart anmäla skadeståndskravet eller händelsen till ACE.
Om skadeståndskrav inte anmäls till ACE inom ett år efter det att försäkrad erhållit skadeståndskrav förlorar försäkrad sin rätt till
ersättning.

2.2

Skyldighet att lämna upplysning

Försäkrad är skyldig att utan dröjsmål och utan ersättning lämna ACE handlingar och andra upplysningar som kan vara av
betydelse för skadeutredningen.

2.3

Skyldighet att utreda, vittna m.m.

Försäkrad är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar som är av betydelse för att
bedöma skadefallet och försäkrads ansvarighet under förutsättning att det kan genomföras inom försäkrads verksamhet.

2.4

Dokumentationsplikt

Dokumentation i form av konstruktionsritningar, tillverkningsplaner, recept, instruktioner, avtal, bruksanvisningar, garantier och
liknande handlingar ska i rimlig omfattning förvaras så att de kan uppvisas när det kan vara av betydelse för utredning av
ansvar.

2.5

Rättegång och rättegångsombud

Om talan eller skiljeförfarande aviseras eller väcks, respektive påkallas, mot försäkrad, ska det omedelbart anmälas till
ACE. ACE utser då rättegångsombud och lämnar denne erforderliga anvisningar och instruktioner.
Försäkrad är skyldig att utan ersättning bistå i processen, såsom att själva eller med anställd personal i tillhandahålla vittnesoch sakkunnigbevisning.

2.6

Försummelse att fullgöra skyldighet vid försäkringsfall

Om försäkrad inte iakttar sina skyldigheter enligt 2.1-2.5 ovan eller om försäkrad svikligen uppger, förtiger eller döljer något av
betydelse för skadans bedömning kan detta medföra att ACE helt eller i skälig utsträckning befrias från sitt åtagande i enlighet
med vad som framgår av tillämplig lag om försäkringsavtal.

2.7

Ansvarsbegränsning i avtal

Medför ansvarsbegränsning i avtal inskränkning i försäkrads skadeståndsansvar och avstår försäkrad från att åberopa
ansvarsbegränsningen föreligger inte ersättningsskyldighet för ACE.

2.8

Uppgörelse i godo

ACE är fritt från ansvar beträffande skadeståndskrav som försäkrad utan ACE tillåtelse medger eller ersätter, om inte kravet
uppenbart var lagligen grundat. Lagakraftvunnen tredskodom om skadeståndskyldighet för försäkrad ska anses som
medgivande av skadeståndskravet.
Om ACE så begär är försäkrad skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den som framställt skadeståndskrav mot
försäkrad. Har ACE förklarat sig villigt att inom ramen för försäkringen bekosta uppgörelse i godo som kan ske med den som
framställt skadeståndskrav mot försäkrad, är ACE fritt från ytterligare åtagande till följd av skadeståndskravet.
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2.9

Dröjsmålsränta

Vid dröjsmål med betalning av försäkringsersättning utgår ränta enligt en räntefot som motsvarar den vid var tid gällande
referensräntan enligt 9 § räntelagen, om ACE ansvarar för dröjsmålet. I övrigt har försäkrad inte rätt till ersättning, varken i form
av ränta eller skadestånd, för dröjsmål med betalning av försäkringsersättning.

2.10 Mervärdesskatt
Mervärdesskatt som ska betalas av försäkrad utgör ingen skada som omfattas av försäkringen, till den del försäkrad har
möjlighet till avdrag för beloppet enligt tillämpliga skatteregler.

2.11 Skadereglering – utlandsverksamhet (Foreign Entity Loss)
Försäkrad skall, efter hänvisning från ACE:
-

i eget namn, men på ACE bekostnad, anlita skadeutredare, dvs en skadeutredredningsexpert auktoriserad i den
jurisdiktion i vilken skada inträffat och som är godkänd av ACE, att reglera skada hos utlandsverksamhet

-

om det är tillåtet enligt tillämplig lag, bevilja ACE full rätt att samarbeta med en sådan skadeutredare

-

bevilja ACE full tillgång till alla handlingar som produceras av en sådan skadeutredare, och

-

få rätt att styra utredningen, regleringen, försvaret ochbetalning av en skada hos utlandsverksamhet, inklusive tillgång
till redovisningar, sammanställningar, räkningar, fakturor, kuponger och annan information.
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3

ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER

3.1

Försäkringsavtalets upphörande

Försäkringen förnyas inte vid försäkringstidens slut utan upphör vid denna tidpunkt.

3.2

Uppsägning under försäkringstiden

ACE har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen, som ej är av ringa betydelse, säga upp försäkringen att upphöra sju dagar
efter den dag då uppsägningen sändes.
ACE har rätt att skriftligen säga upp försäkringen att upphöra i förtid om
-

försäkringstagaren eller försäkrad väsentligt har åsidosatt sina förpliktelser mot ACE, eller

-

ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som ACE inte kan antas ha
tagit i beräkning.

Vid uppsägning enligt andra stycket upphör försäkringen att gälla 14 dagar efter den dag uppsägning sändes.
Försäkringstagaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del
faller bort.

3.3

Premiebetalning

Premien ska vara betald när försäkringstiden börjar eller inom den tid som anges i premiefakturan. I annat fall föreligger
dröjsmål med premiebetalning. Betalas premien med dröjsmål, men innan försäkringen sagts upp, inträder ACE ansvarighet
dagen efter det att premien erlagts.
Motsvarande gäller vid tilläggspremie som föranletts av ändring i försäkringen under försäkringstiden.

3.4

Premieåterbetalning när försäkringsavtalet upphör i förtid

Om försäkringsavtalet efter ACE uppsägning upphör att gälla återbetalar ACE oförbrukad del av premien.
Om försäkringsavtalet efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla ska ACE återbetala det belopp som svarar mot den
reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början hade bestämts gälla för den kortare försäkringsperioden.
Har skada/försäkringsfall inträffat anses premie för ett belopp motsvarande skadeersättningen vara förbrukad.

3.5

Premieberäkning och premiereglering

Om inte annat avtalats beräknas premien på basis av extern fakturerad försäljning för försäkringstagaren och övriga försäkrade.
Premien, som betalas i början av varje försäkringsperiod är en minimi- och depositionspremie. Definitiv premie beräknas på
basis av faktisk extern fakturerad försäljning för försäkringstagaren och övriga försäkrade. Uppgift om sådan fakturerad
försäljning ska lämnas av försäkringstagaren inom en månad efter anmodan av ACE. Underlåter försäkringstagaren att i tid
lämna begärd uppgift är ACE berättigat att fastställa skälig premie.

3.6

Riskökning

Tillkommer under försäkringstiden företag eller verksamhet, som medför ökad eller annan risk än den ACE måste anses ha tagit
i beräkning vid ingående av försäkringsavtalet, förbehåller sig ACE att under försäkringstiden ändra försäkringsvillkor och
premier.
Det åligger försäkringstagaren att meddela sådan ändring som anges ovan.
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3.7

Återkrav

Har ACE betalat ersättning på felaktig grund som beror på försäkrad, är denne skyldig att genast återbetala beloppet jämte
dröjsmålsränta enligt tillämplig räntelag från dagen för utbetalningen.
3.7.1

Återkrav rörande skada hos utlandsverksamhet (Foreign Entity Loss)

Har ACE betalat ersättning till försäkrad under denna försäkring och ersättning även utgått genom annan försäkring än genom
ACE för skadebelopp för skada hos utlandsverksamhet, är försäkrad skyldig att genast återbetala beloppet jämte
dröjsmålsränta enligt tillämplig räntelag från dagen för utbetalningen.

3.8

Räddningsplikt

Om skada inträffat eller kan befaras vara omedelbart förestående, ska försäkrad efter förmåga vidtaga åtgärder för avvärja eller
begränsa skadan, vidare ska försäkrad, om tredje man är ersättningsskyldig, vidta nödvändiga åtgärder för att bevara ACE rätt
mot denne. Om ACE meddelar särskilda anvisningar för detta ska försäkrad följa dessa.
Om annan än försäkrad, på grund av avtal med denne, råder över möjlighet att vidta räddningsåtgärd enligt första stycket,
ansvarar försäkrad för att avtalsparten vidtar åtgärden.
Om försäkrad uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyllt sin räddningsplikt enligt ovan och om det kan antas att detta
varit till men för ACE, är ACE berättigat till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha betalats.
Om försäkrad haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa inträffad eller omedelbart förestående skada, som kan föranleda
skadeståndsskyldighet och 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 levererad produkt.

3.9

Regress

I den mån ACE har betalat skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen, övertar ACE försäkrads rätt till ersättning från
annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden.

3.10 Dubbelförsäkring
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i annan försäkring förbehåll vid
dubbelförsäkring gäller samma förbehåll för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som
anges i 6 kap. 4 § försäkringsavtalslagen (2005:104).

3.11 Valuta
Alla penningbelopp i denna försäkring avser SEK där inget annat anges. Vid betalning i annan valuta ska, vid tillämpning av
försäkringen, omräkning ske till SEK eller angiven valuta efter avistakursen hos svensk affärsbank för köp av betalningsvalutan
per betalningsdagen.

3.12 Kvittningsförbehåll
ACE har rätt att infria sin ersättningsskyldighet gentemot försäkrad genom kvittning med fordran som ACE kan ha mot
försäkringstagaren eller annan försäkrad.

3.13 Force Majeure
ACE är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller återställande av skadad
egendom fördröjs eller uteblir på grund av
-

krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp eller annan liknande händelse

-

arbetsmarknadskonflikt
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-

myndighets åtgärd eller extraordinära förhållanden av politisk eller ekonomisk natur

3.14 Försäkringsavtalslagen
I den mån inte annat framgår av dessa försäkringsvillkor, ska svensk lag om försäkringsavtal tillämpas.

3.15 Tillämplig lag och behörig domstol
Svensk lag ska gälla för tolkning och tillämpning av försäkringsavtalet. Tvist angående försäkringsavtalet ska prövas av svensk
domstol med tillämpning av svensk lag. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffar utomlands.

3.16 Originalvillkor
Om dessa försäkringsvillkor i engelsk ordalydelse har införlivats i försäkringsavtalet, ska försäkringsvillkoren i svensk text
betraktas som originalvillkor och såsom äga företräde framför den engelska texten.

3.17 Preskription
Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd förlorar sin rätt om denne inte väcker talan mot
ACE inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Har försäkrad anmält händelse i enlighet med 2.1 Anmälan om skada, kan ACE skriftligen förlägga denne att väcka talan
om ersättning inom ett år från det att försäkrad har fått del av sådant föreläggande. Försitts denna tid av den som har
fordran förlorar denne sin rätt till försäkringsersättning.
Talan vid domstol om ändring av ACE ställningstagande till anspråket får alltid väckas inom sex månader från det att
ACE lämnat slutligt ställningstagande till anspråket. Försitts denna tid av den som har fordran förlorar denne sin rätt att få
ändring av beslutet.
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4

DEFINITIONER

Anställd
Fysisk person som utför arbetsuppgifter i försäkrads ordinarie verksamhet om ersättning för dennes arbete utgår från försäkrad,
fysisk person som tillfälligt tillhandahålls försäkrad av arbetsförmedling eller liknande förmedling för att utföra arbetsuppgifter
som normalt utförs av anställda samt studerande som praktiserar hos försäkrad.
Byggherre
Med byggherre avses ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenad utförs
Dotterbolag
Med dotterbolag avses bolag och annan verksamhet i vilken försäkringstagaren direkt eller indirekt vid försäkringstidens början
-

äger mer än hälften av aktiekapitalet

-

innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar

-

har rätt att utse eller entlediga fler än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan

-

har rätt att ensam utöva ett bestämmande inflytande på grund av avtal med bolaget eller verksamheten, enligt föreskrift
i dess bolagsordning, bolagsavtal eller därmed jämförbara stadgar, under förutsättning att bolaget eller verksamheten
till fullo är konsoliderat i försäkringstagarens redovisning

-

övriga bolag eller verksamheter enligt särskild bilaga till försäkringsavtalet

Under försäkringstiden tillkommande dotterbolag med säte utanför Nordamerika är, mot tilläggspremie, automatiskt
medförsäkrade i 60 dagar från och med den dag bolaget förvärvades eller bildades. Fortsatt försäkringsskydd förutsätter att
överenskommelse träffas om tilläggspremie och/eller ändrade försäkringsvillkor.
För dotterbolag som avyttras under försäkringstiden upphör försäkringsskyddet vid tidpunkten för avyttringen.
Försäkrad
Försäkringen gäller för
-

försäkringstagaren

-

bolag som är dotterbolag vid försäkringstidens början

-

i försäkringsbrevet angiven medförsäkrad

-

styrelseledamöter och anställda i samband med utövande av tjänst hos
försäkringstagaren, dess medförsäkrade dotterbolag eller annan medförsäkrad.

Försäkrade avtal
Med försäkrade avtal avses
-

allmänna leveransbestämmelser utgivna av branschorganisation inom försäkrads verksamhetsområde

-

andra leveransbestämmelser som utgör branschsedvänja inom den försäkrades verksamhetsområde. Det åligger
försäkrad att visa att sådan leveransbestämmelse utgör branschsedvänja.

-

andra av ACE godkända avtal.

Att ett avtal betecknas som försäkrat avtal innebär inte att försäkringens omfattning förändras.
Försäkringstid
Med försäkringstid avses kl. 00.00 (lokal tid) från och med och till och med de datum som anges i försäkringsbrevet.
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Kliniska försök
Med kliniska försök avses vetenskaplig utprovning av läkemedel, medicintekniska produkter, operationsmetoder och andra
behandlingsmetoder.
Klinisk behandling
Med klinisk behandling avses behandling inom hälso- eller sjukvård som bedrivs av försäkrad.
Konsultuppdrag
Med konsultuppdrag avses uppdrag rörande rådgivning, utredning, beräkning, ritning, beskrivning eller liknande, projektledning,
provning, kontroll och besiktning under förutsättning att särskilt arvode avtalats för detta.
Levererad produkt
Med levererad produkt avses egendom som försäkrad eller annan för dennes räkning tillverkat, uppfört, sålt eller på annat sätt
satt i omlopp.
Läkemedel
Med läkemedel avses varor som är avsedda att tillföras människor eller djur för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom
eller symptom på sjukdom eller användas i likartat syfte. I övrigt gäller läkemedelslagen vid bestämning av vad som avses med
begreppet läkemedel.
Nordamerika
Med Nordamerika avses USA och Kanada inklusive till dessa länder hörande territorier och besittningar samt andra områden
som lyder under dessa länders lagstiftning.
Omhändertagen egendom
Med omhändertagen egendom avses egendom, som försäkrad eller för hans räkning annan person åtagit sig att installera,
montera, demontera, bearbeta, reparera, kontrollera, besiktiga, lyfta, transportera eller tillse.
Personskada
Med personskada avses skada på person inklusive sjukdom och dödsfall till följd härav samt ångest, chock, psykiskt lidande
och psykisk ohälsa. Med personskada avses även förmögenhetsskada till följd av ersättningsbar personskada.
Ren förmögenhetsskada
Ekonomisk skada som uppkommit utan samband med att någon lider person- eller sakskada.
Sakskada
Med sakskada avses förlust av egendom eller fysisk skada på egendom. Med sakskada avses även förmögenhetsskada tillföljd
av ersättningbar sakskada.
Serieskada
Med serieskada avses en eller flera skador som orsakats av samma fel, defekt eller säkerhetsbrist, oavsett om skadorna
inträffat under ett eller flera försäkringsår.
Skadebelopp
Med skadebelopp avses sammanlagt belopp för skadestånd, dröjsmålsränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och
skiljeförfarandekostnader. Med utrednings- och förhandlingskostnader avses kostnader för arbete som utförs av annan än
ACE personal.
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Skada hos utlandsverksamhet (Foreign Entity Loss)
Med skada hos utlandsverksamhet avses skada hos dotterbolag vilket är beläget i ett land eller territorium där ACE inte har
licens, tillstånd eller på annat sätt enligt lag ej är tillåtet att försäkra och vilket annars skulle ha omfattats under
försäkringstagarens försäkring och där försäkringstagaren skulle lida ekonomisk skada i det fall skadan inte skulle ha omfattats.
Skadeståndskrav
Krav som framställs mot försäkrad genom skriftlig handling eller elektroniskt meddelande vari görs gällande att försäkrad är
skadeståndsskyldig.
Terroristhandling
Med terroristhandling avses en straffbar gärning som framstår att vara utförd i syfte att framkalla allmän fruktan eller utöva
inflytande på politiska, religiösa eller ideologiska organisationer. Detta gäller oavsett om gärningsmannen eller gärningsmännen
agerar på egen hand eller med anknytning till organisation eller regering.
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