UTÖKAT SKYDD FÖR IT-KONSULT PS193
REN FÖRMÖGENHETSSKADA OCH SKADA PÅ OMHÄNDERTAGEN EGENDOM
Gäller från och med 2019-07-01

För Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar gäller följande ändringar och tillägg. I övrigt gäller försäkringen enligt
Allmänna försäkringsvillkoren Ansvar.

Utökat skydd för IT-konsulter PS193

1. Vad försäkringen gäller för
Genom detta särskilda försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av bl.a. ren förmögenhetsskada
som drabbar kunder och för skada på egendom som omhändertagits. Försäkringen gäller dock med vissa
begränsningar. T.ex. gäller den inte för skada på egendom som den försäkrade hyrt eller leasat och dessutom
gäller försäkringen med begränsade försäkringsbelopp för vissa skadehändelser. Samtliga begränsningar i
försäkringsskyddet framgår nedan i villkoret.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot försäkrad under den tid försäkringen är i kraft
under förutsättning att skadan orsakats av handling som företagits efter försäkringens begynnelsedag eller den
tidpunkt som anges i försäkringsbrevet. Med handling förstås även underlåtenhet att handla, varvid den
tidpunkt då skada senast av den försäkrade kunnat förebyggas anses som tidpunkt för underlåtenheten.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden.

4. Vad försäkringen gäller för
4.1 Ren förmögenhetsskada
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för
a) ren förmögenhetsskada som försäkrad orsakar sin kontraktspart genom fel eller försummelse vid
utförandet av IT-verksamhet
b) ren förmögenhetsskada som försäkrad kan bli skyldig att utge för copyright- och patentintrång samt
olovligt brukande av andras system
c) kostnader för underleverantörers eller underkonsulters arvoden som försäkrad, vid ersättningsbar
skada enligt ovan, är skyldig att erlägga men inte kan återfå från beställaren på grund av fel eller
försummelse vid utförandet av konsultuppdraget.
4.2 Omhändertagen egendom
Med ändring av 6.9 i Allmänna villkoren Ansvar gäller försäkringen även för skada på omhändertagen egendom
avseende
a) kunders IT-system, även kunds IT-system, mjuk- och hårdvara, dokument, media eller källmaterial som
lånat eller nyttjats vid utförande av uppdrag för denne
b) egendom som – utan särskilt avtal – är föremål för lyft eller transport
c) ändring eller – om så erfordras – byte av lås i fastigheter inom Sverige i samband med att
omhändertagen nyckel förkommit.
Ersättning lämnas dock inte
a) om nyckeln var märkt med namn eller adress i klartext
b) vid stöld ur olåst bil
Polisanmälan ska alltid göras och kopia lämnas vid anmälan av skada.
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5. Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för skada som
a) försäkrad vid försäkringens tecknande ägde kännedom om
b) uppkommit på grund av att försäkrad före leveransen inte utfört sedvanlig kontroll och dokumentation
av att program, system och maskinvara är funktionsdugliga i beställarens verksamhet eller om patent
eller copyright föreligger
c) är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid
d) är en följd av att avtal mellan försäkrad och dennes uppdragsgivare hävs
e) tillfogas delägare i den försäkrade rörelsen eller tillfogas företag ingående i samma koncern
f) vid konsultgruppavtal orsakas av annan än den försäkrade
g) uppkommer genom fel i kalkyler, mängdberäkningar eller förteckningar avsedda att ligga till grund för
ekonomiska bedömningar i samband med upphandling eller anbudsgivning
h) beror på bristande överensstämmelse mellan produkt eller tjänst och annonsering eller reklam för
denna, för låg verkningsgrad eller bristande prestationsförmåga hos den levererade produkten i den
mån skadeståndsansvaret endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti.
Försäkringen gäller inte heller för skada på eller förlust av
a) egendom som ägs av försäkrad
b) egendom som försäkrad eller annan för hans räkning hyr eller leasar
c) egendom som försäkrad eller annan för dennes räkning omhändertar för förvaring eller försäljning.

6. Försäkringsbelopp
Protectors ersättningsskyldighet är
a) vid skada på egendom som transporterats eller lyfts begränsad till 500 000 kr vid varje skadehändelse
och totalt för alla sådana skador under försäkringsperioden
b) vid intrång i copyright, patent eller olovligt brukande av andras system begränsad till 500 000 kr vid
varje skadehändelse och totalt för alla sådana skador under försäkringsperioden
c) vid annan ren förmögenhetsskada som ersätts enligt detta särskilda villkor begränsad till totalt 2 000
000 kr vid varje skadehändelse och totalt för alla sådana skador under försäkringsperioden
d) vid annan skada på omhändertagen egendom som ersätts enligt detta särskilda villkor begränsad till
totalt 2 000 000 kr vid varje skadehändelse och totalt för alla sådana skador under försäkringsperioden.

7. Självrisk
Självrisken är 1 basbelopp. Flera skador anses som en skada om de härrör från samma fel eller försummelse i
ett och samma uppdrag.

8. Definitioner
Basbelopp
Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år
skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100tal
kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.
Ren förmögenhetsskada
Ekonomisk skada som inte har samband med person- eller sakskada.
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IT-verksamhet
Med IT-verksamhet förstås
a) konsultverksamhet, analys och design av elektronisk hårdvara, mjukvara och system
b) informationsbehandling
c) systemdrift
d) utbildning på elektroniskt system eller program
e) testning av elektronisk hård- eller mjukvara
f) projektledning och administration avseende uppdrag inom informationsteknologi
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