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Miljöansvarsförsäkring
för entreprenörer

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten finns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Miljöansvarsförsäkring för entreprenörer täcker skadeståndskrav som framställs till följd av miljöskada enlig Miljöbalken. Försäkringen är
en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring.
Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

Vad ingår inte i försäkringen?

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen avser avtalad entreprenadverksamhet och gäller för
försäkringstagaren och dennes arbetstagare för skada orsakad i
tjänsten

Försäkringen gäller inte
för skada som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av
byggherre

Försäkringen gäller för person- och sakskada samt för ren förmögenhetsskada enligt Miljöbalken som består i eller är en följd av

för skada som den försäkrade åtagit sig att ersätta utöver AB 04
eller annan allmän bestämmelse utfärdad av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde

miljöpåverkan

för skada som vid försäkringens ikraftträdande var känd eller
borde varit känd av företags- eller driftsledning

•

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

•

förändring av grundvattennivån

för skada som den försäkrade eller hans driftsledning insåg eller
borde ha insett att skulle komma att inträffa

•

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

böter, viten eller miljöskyddsavgifter

•

buller eller skakningar

•

värme, lukt eller ljus

•

annan liknande störning

för skada som orsakats av eller beror på åsidosättande av föreskrift i lag eller tillståndsbeslut, såvida inte den försäkrade kan
visa att driftledningen, då miljöstörningen ägde rum, varken haft
eller borde ha haft kännedom om åsidosättandet

markarbeten
•

för sådan atomskada som den försäkrade kan göras ansvarig
för enligt atomansvarighetslagen eller motsvarande utländsk
lagstiftning

Försäkringen gäller för sakskada och ren förmögenhets
skada som den försäkrade kan bli ansvarig för enligt Miljö
balken om skadan orsakats genom markarbeten såsom
sprängning, pålning, spontning, schaktning eller grävning

för arbetsskada som drabbar försäkrades egna anställda
till den del ersättning kan lämnas genom annan försäkring.
Försäkringen gäller dok om regressrätt föreligger mot den
försäkrade

samordningsansvar
•

Försäkringen gäller för den skadeståndsskyldighet som
följer av samordningsansvaret enligt Arbetsmiljölagen och
som den försäkrade övertagit från byggherren

 	 Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

kvalitetsansvarig enligt plan- och bygglagen (PBL)
•

Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet, inklusive
ansvar för ren förmögenhetsskada, som kan åläggas riksbehörig eller av byggnadsnämnd godkänd kvalitetsansvarig
anställd hos försäkringstagaren

Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är begränsad till

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen åtar sig
försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att

•

10 000 000 kronor per skada och 20 000 000 kronor per
försäkringsår för sak- och personskada, om inte annat
avtalas

•

2 000 000 kronor per försäkringsår vid ren förmögenhetsskada

•

2 000 000 kronor per försäkringsår vid skada vållad av kvalitetsansvarig enligt PBL

utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
förhandla med en som kräver skadestånd
föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångs- eller skiljemannakostnader
som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala som denne
inte kan utfå av motpart eller annan

Självrisken är vid varje skada 10 % av skadebeloppet, dock lägst
0,5 basbelopp och högst 10 basbelopp, såvida inte annat särskilt
avtalas

ersätta det skadestånd som överstiger självrisken och som den
försäkrade är skyldig att erlägga

Var gäller försäkringen?
Försäkringen gäller vid skada som inträffar inom Norden och som
avser där befintlig byggnad, anläggning eller annat objekt. Försäkringen gäller vid skadeståndskrav som avser skada som inträffar
under den tid försäkringen är i kraft.

Vilka är mina skyldigheter?
•

du måste anmäla inträffad skada så snart som möjligt

•

arbetet ska anpassas till förhållandena på arbetsplatsen och till
byggnader, anläggningar och annan egendom i grannskapet

•

se till att av myndighet utfärdade bestämmelser efterlevs och att
anvisningar följs

•

följa de föreskrifter som meddelas av tillverkare, leverantörer,
besiktningsmän eller motsvarande i syfte att förhindra eller
begränsa skada

När och hur ska jag betala?
•

premien betalas senast på förfallodagen

•

valbara betalningsintervaller är helår, halvår, tertial eller kvartal

•

betalning via bank- eller plusgiro

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

•

tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

•

försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet
av väsentlig betydelse

•

försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden

•

vi kan säga upp försäkringen om
•

du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synnerligen vägande skäl, exempelvis om Du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

du inte har betalat premien i tid
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