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Försäkring för åtkomst-  
och återställandekostnad 
Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten fnns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Försäkringen för åtkomst- och återställandekostnad gäller för åtkomst- och återställandekostnader vid fel i vara, då varan levererats och felet 
upptäcks under försäkringstiden. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring. 

Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare. 

Vad ingår i försäkringen? 

Försäkringen gäller för avtalad verksamhet och gäller för den för-
säkrade vid leverans av vara enligt 

✓  ABM 92, ABM 07, ABM 92 Fabriksbetong, ABM 07 Fabriksbetong 

✓  ALEM 95, ALEM 09 

✓  AA VVS96, AA VVS 05 och AA VVS 09 eller senare utgåva 

Försäkringen gäller åtkomst- och återställandekostnader vid fel i 
vara. Med fel i vara avses att varan i fråga om art, kvalitet och andra 
egenskaper inte stämmer överens med vad som följer leveransavtal 
eller köprättsliga bestämmelser. 

Vid fel i av försäkringstagaren levererad vara, avsedd att ingå i fast 
egendom, gäller försäkringen för oundvikliga och skäliga kostnader 

✓  för lokalisering av felet 

✓  för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara 

✓  som uppkommit genom reparation eller utbytet 

Detta gäller under förutsättning att ansvar för den försäkrade före-
ligger enligt allmänna leveransbestämmelser utfärdade av bransch-
organisation inom den försäkrades verksamhetsområde 

Var gäller försäkringen? 

Försäkringen gäller i inom Norden om inte annat avtalas. Försäk-
ringen gäller vid fel i vara som levereras under den tid försäkringen 
är i kraft och som upptäcks under försäkringstiden 

Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen gäller inte för 

X   värdet av levererad vara, kostnad för utbytesvara, kostnad för 
reparation av vara som den försäkrade levererat eller kostnad för 
omleverans eller hävning av köp 

X   produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk 
följdförlust 

X   fel som enbart består i att varan vad gäller utseende inte 
stämmer överens med vad som följer av leveransavtalet eller 
köprättsliga bestämmelser 

X   fel som består i att varan gäller mängd eller förpackning inte 
stämmer överens med vad som följer av leveransavtalet eller 
köprättsliga bestämmelser 

X   fel som har samband med radon eller formaldehyd 

Finns det begränsningar  
av vad försäkringen täcker? 

Försäkringsbeloppet är 200 basbelopp. Detta begränsade 
försäkringsbelopp ingår i det totala försäkringsbeloppet för 
Ansvarsförsäkringen som avtalas 

För samtliga fel som reklameras under ett och samma försäk-
ringsår begränsas ersättningen till ett försäkringsbelopp. I det fall 
ersättning kan lämnas genom byggnadsgarantiförsäkring, bygg-
felsförsäkring eller annan motsvarande försäkring är bolagets  
ersättningsskyldighet begränsad till 15  % av köpesumman för 
material, dock högst 100 basbelopp 

Självrisken är 1 basbelopp om inte annat avtalas 

Vilka är mina skyldigheter? 

• du måste anmäla inträfad skada så snart som möjligt 

När och hur ska jag betala? 

• premien betalas senast på förfallodagen 

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? 
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• 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 synner-
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande 
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst 

• du inte har betalat premien i tid 
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