PS50 Försäkring för ren förmögenhetsskada
Gäller från och med 2021-07-01

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av rådgivande verksamhet. Försäkringen
gäller dock med vissa begränsningar. T.ex. gäller den inte för skada som tillfogas ägare eller arbetstagare och
inte heller för skada till följd av försening. Samtliga begränsningar i försäkringsskyddet framgår nedan i villkoret.

PS50 Försäkring för ren förmögenhetsskada

1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren (den
försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad under försäkringstiden och där skadan orsakats av
handling som företagits efter försäkringens begynnelsedag eller från och med 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 uppkommer inom Norden om inte annat särskilt angivits i försäkringsbrevet.

4. Vad som är försäkrat
Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk som framställs mot den försäkrade till följd av uppdrag i den
rådgivande verksamhet som anges i försäkringsbrevet.

5. Vad försäkringen gäller för
5.1 Omfattning
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada samt person- och sakskada som den
försäkrade i sin rådgivande verksamhet orsakar kontraktspart vid utförande av den typ av uppdrag som anges
i försäkringsbrevet.
a) enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler
b) enligt försäkrade avtal.
5.2 Åtagande
Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken åtar sig Protector för den
försäkrades räkning att
a) utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
b) förhandla med den som kräver skadestånd
c) föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de
rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala
och som denne inte kan få av motpart eller av annan
d) betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den försäkrade är skyldig att utge enligt
allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal.
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6. Vad försäkringen inte gäller för
6.1 Undantagen personkrets
Försäkringen gäller inte för skada som tillfogats den försäkrade eller ägare, delägare och arbetstagare i den
försäkrade verksamheten.
6.2 Böter och kostnad för rättegång m.m.
Försäkringen gäller inte för böter, viten, straffskadestånd eller skatter och ej heller kostnad för rättegång i den
mån denna avser talan om straff. Försäkringen gäller inte heller för ersättningsanspråk som har sin grund i
böter och viten eller straffskadestånd.
6.3 Särskilt åtagande
Försäkringen gäller inte för skada som den försäkrade eller någon för vilken han svarar, genom särskilt avtal
åtagit sig att ersätta utöver gällande skadeståndsrätt. Försäkringen gäller inte heller för skada i den mån
skadeståndskravet endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti.
6.4 Uppsåt
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats med uppsåt eller grov vårdslöshet.
6.5 Kursförändring
Försäkringen gäller inte för skada som består i eller är en följd av kursförändring på finansiella instrument.
Försäkringen gäller dock för skada till följd av att den försäkrade genom fel eller försummelse underlåtit utföra
uppdrag från kund att vid viss tidpunkt företa köp eller försäljning av finansiella instrument eller att bevaka viss
tidsfrist.
6.6 Omhändertagen egendom
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller annan för dennes räkning
transporterar, hyr, leasar, lånar eller annars nyttjar.
6.7 Försening och hävning
Försäkringen gäller inte för skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid eller att
avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivare hävts.
6.8 Fastighetsvärdering
Försäkringen gäller inte för sådant ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av fastighetsvärdering,
såvida inte detta finns särskilt angivet i försäkringsbrevet som försäkrad verksamhet.
6.9 Immaterialrätt
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats genom patentintrång, varumärkesintrång, intrång i upphovsrätt
eller annan immaterialrätt.
6.10 Miljöskada
Försäkringen gäller inte för miljöskada och inte heller för sanerings- och återställandekostnader i samband
därmed.
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6.11 Juridisk rådgivning
Försäkringen gäller inte för juridisk rådgivning, såvida inte detta finns särskilt angivet i försäkringsbrevet som
försäkrad verksamhet.
6.12 Lag om offentlig upphandling
Försäkringen gäller inte för skada baserad på lag (2016:1145) om offentlig upphandling.
6.13 Skada på levererad produkt eller egendom
Försäkringen gäller inte för skada på produkt eller egendom som den försäkrade levererar eller åtar sig att
leverera eller för kostnader som sådan skada kan medföra.
6.14 Åsidosättande av lag, myndighets föreskrift eller beslut
Åsidosättande av lag, myndighets föreskrift eller beslut" och följande text "Försäkringen gäller inte för skada
som orsakas genom brott mot eller åsidosättande av lag, annan författning, myndighets föreskrift eller beslut,
domstols dom eller beslut, såvida inte den försäkrade kan visa att denne eller dennes arbetsledning varken har
eller borde ha haft kännedom om åsidosättandet.
6.15 Felräkning
Försäkringen gäller inte för skada genom felräkning vid in- eller utbetalning av kontanta medel.
6.16 Tekniskt arbete
Försäkringen gäller inte för skada i samband med tekniska konsultuppdrag så som konstruktionsuppdrag eller
annat tekniskt arbete.
6.17 Skadeståndskrav mellan försäkrade
Försäkringen gäller inte för skada som de försäkrade orsakar varandra, om inte annat särskilt anges i
försäkringsbrevet.
6.18 Indirekt förlust
Försäkringen gäller inte för indirekta förluster såsom driftsavbrott eller förlust av intäkter eller förlust av
goodwill. Kan förlust anses utgöra en direkt skada omfattas dock denna av försäkringen.
6.19 Förutsebar skada
Försäkringen gäller inte för skada som orsakats av handlande eller underlåtenhet att handla som med hänsyn
till omständigheterna inneburit betydande risk för skadans uppkomst. Försäkringen gäller dock om den
försäkrade kan visa att varken den försäkrade eller dennes arbetsledning varit medveten om eller borde varit
medveten om skaderisken.
6.20 Styrelseansvar
Försäkringen gäller inte för skada som sammanhänger med det personliga betalningsansvaret för
styrelseledamot eller vederbörligen utsedd befattningshavare.
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6.21 IT-tjänster
Försäkringen gäller inte för skada till följd av rådgivning inom IT eller andra datortjänster. Försäkringen gäller
inte heller för Cyberbrott eller andra typer av Cyber-incidenter.
6.22 Ansvarsbegränsning
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav i den mån kravet inte hade kunnat göras gällande om den
försäkrade hade åberopat ansvarsbegränsning enligt avtal eller författning.

7. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet och är den högsta sammanlagda ersättning per försäkringsår,
som Protector betalar för skadestånd inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs- och
skiljemannakostnader. Vid flera skador till följd av samma uppdrag eller ett och samma fel eller försummelse
tillämpas endast ett försäkringsbelopp.

9. Åtgärder vid skada
9.1 Räddningsplikt
När skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträffar eller kan befaras komma att inträffa, ska den
försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan.
Den försäkrade ska vidare om någon annan är ersättningsskyldig, vidta nödvändiga åtgärder för att bevara
Protectors rätt mot denne. Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte följt sin räddningsplikt
enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för Protector, är Protector berättigat till skäligt avdrag på
den ersättning som annars skulle ha utbetalats eller till fullständig befrielse frånersättningsskyldighet.

9.2 Skadeanmälan
Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till Protector så snart som möjligt. Den som
gör gällande anspråk på försäkringsersättning måste anmäla detta inom tolv månader från det att hen erhållit
skadeståndskravet eller från det att hen på annat sätt fått kännedom om sin fordran. Om så inte sker är
Protector fritt från sina åtaganden enligt 5.2.
9.3 Utredning
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning utföra de utredningar, analyser och undersökningar, som är av
betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet och som kan genomföras inom den
försäkrades verksamhet.
I händelse av rättegång ska den försäkrade tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning
kan föras med hjälp av hos denne anställd personal.

9.4 Förlikning
Om Protector så begär är den försäkrade skyldig att medverka till en förlikning med den skadelidande.
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Kommer en förlikning inte till stånd på grund av den försäkrades bristande medverkan upphör Protectors
åtagande gentemot den försäkrade enligt 5.2. Det åligger Protector i sådant fall att skriftligen upplysa den
försäkrade om tidpunkten för upphörandet.
Den försäkrade har inte rätt att utan Protectors tillåtelse medge skadestånds-skyldighet, godkänna
ersättningskrav eller utbetala ersättning. Iakttar den försäkrade inte av Protector lämnade föreskrifter i
skadeärendet är Protector – om inte kravet uppenbart var lagligen grundat – fritt från sina åtaganden enligt
5.2.

9.5 Polisutredning och rättegång
Har den försäkrade i sak som rör försäkringen kallats till förhör inför polismyndighet eller annan myndighet
eller har denne i sådan sak instämts till domstol, ska denne omedelbart underrätta Protector om detta.
Protector äger rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne för
rättegången nödvändiga anvisningar och instruktioner.
Om den försäkrade inte iakttar ovan angivna skyldigheter – och detta kan anses ha varit till men för Protector
– kan en dom om ersättningsskyldighet inte åberopas mot Protector och Protector är inte heller skyldigt att
ersätta rättegångs- eller skiljemannakostnader.

10. Skadeersättningsregler
Ersättning lämnas inte för räntekostnader som uppkommit på grund av den försäkrades dröjsmål att fullgöra
vad som enligt detta villkor krävs av denne.

11. Självrisk
Självrisken är vid varje skada 50 % av basbeloppet, såvida inte högre självrisk anges i försäkringsbrevet.
Självrisken ska vid varje skada dras från de sammanlagda kostnaderna för skadestånd, utredning, förhandling,
rättegång och skiljemannaförfarande. Endast en självrisk - den som gällde då den första skadan upptäcktes skall tillämpas vid flera skador som uppkommer till följd av samma uppdrag eller ett och samma fel eller
försummelse.

13. Definitioner
Anställd
• Fysisk person som utför arbetsuppgifter i försäkrads ordinarie verksamhet om ersättning för dennes
arbete utgår från försäkrad
• studerande som praktiserar hos försäkrad
• styrelseledamot, dock endast i samband med utövande av tjänst eller annat ideellt uppdrag hos
försäkrad
• fysisk person som tillfälligt tillhandahålles försäkrad av arbetsförmedling eller liknande förmedling för
att utföra arbetsuppgifter som normalt utförs av anställda.
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Arbetsskada
Arbetsolycksfall, olycksfall på väg till och från arbetet samt arbetssjukdom.
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.

Byggherre
Den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenad utförs.
Byggnad
Byggnad och sådan egendom som hör till byggnad enl. 2 kap. 2 § jordabalken och som lyder:
“Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande
bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus
eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin,
kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel. I enlighet med vad som sägs i
första stycket hör därjämte i regel till byggnad, såvitt angår
a) bostad: badkar och annan sanitetsanläggning, spis, värmeskåp och kylskåp samt maskin för tvätt eller
mangling.
b) butikslokal: hylla, disk och skyltfönsteranordning.
c) samlingslokal: estrad och sittplatsanordning.
d) ekonomibyggnad till jordbruk: anordning för utfodring av djur och anläggning för maskinmjölkning.
e) fabrikslokal: kylsystem och fläktmaskineri.
Reservdel och dubblett till föremål som avses i första eller andra stycket, hör inte till byggnaden”.
Till byggnad räknas även
a) sopsugningsanläggning
b) oljetank och bränsle inom fastigheten avsedda för försäkrad byggnads uppvärmning
c) ledningar och utrustning för data-, tele- och TV-kommunikation.

Dotterbolag
Varje bolag i vilket försäkringstagaren äger mer än 50 % av rösterna.
Försäkrade avtal
a) Allmänna bestämmelser som är utfärdade av branschorganisation inom den försäkrades
verksamhetsområde
b) sedvanligt kontrakt med strömleverantör där den försäkrade övertagit ansvar enligt ellagen
c) sedvanligt nyttjanderättsavtal med fastighetsägare avseende övertaget fastighetsägaransvar
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d) avtal om personaluthyrning där den försäkrade åtagit sig att ansvara för skada orsakad av uthyrd
personal.

Indirekt export
När en vara eller produkt hamnat utanför det försäkrade geografiska området och den försäkrade kan visa att
detta skett utan den försäkrades medverkan eller kännedom.
Juridisk rådgivning
Med juridisk rådgivning avses rådgivning rörande innehåll och tillämpning av lagar och rättssystem,
skatteregler, statliga och kommunala förordningar samt avtalsutformning.
Koncern
Grupp av företag förenade som moder- och dotterbolag.
Läkemedel
Vara, som är avsedd antingen att vid invärtes eller utvärtes bruk förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom
eller sjukdomssymptom hos människor eller annars på angivna sätt användas i samband med behandling av
sjukdom, skada eller kroppsfel eller vid förlossning, allt under förutsättning att varan för sådant ändamål
genom beredning, dosering eller doseringsanvisning iordningställts för användning. I läkemedel innefattas
både registrerade läkemedel och substanser som används vid kliniska försök.
Miljöskada
a) Förorening eller annan inverkan på vattendrag, sjö eller annat vattenområde, grundvatten, luft samt
mark
b) ändring av grundvattennivån
c) buller, skakning, värme, lukt eller ljus
d) fukt eller kondens
e) översvämning i samband med nederbörd
f) annan liknande störning.
Patientskada
Skador som ersätts av, eller skulle kunna ersättas av, patientskadeförsäkring eller motsvarande försäkring
utomlands och som regleras enligt Patientskadelagen (1996:799) eller motsvarande utländsk lag.
Produkt
Vara eller annan egendom, inklusive sådan egendom som avlämnas enligt ett entreprenadavtal. I produkt
innefattas även
a) sådana i leverans- eller entreprenadavtalet ingående montage- eller installationsarbeten,
konstruktioner, råd eller anvisningar som är utförda eller lämnade av den försäkrade
b) egendom som den försäkrade levererat i samband med utförandet av en tjänst.

Ren förmögenhetsskada
Ekonomisk skada som inte har samband med person- eller sakskada.
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Rådgivning
a) Lämnande av råd och anvisningar
b) utförande av utredningar, beräkningar, ritningar
c) beskrivningar etc.
d) projektledning
e) material- och byggnadskontroll samt besiktningar.
USA och Kanada
USA och Kanada inklusive till dessa länder hörande territorier och besittningar samt andra områden som lyder
under dessa länders lagstiftning.
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