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Åtkomst för materialleverantör  

1 Vem försäkringen gäller för 
Detta särskilda villkor ger ett utökat skydd för åtkomst- och återställande 
kostnader som en leverantör har att svara för enligt vissa branschavtal. 
Försäkringen gäller endast om leveransen har skett enligt de branschavtal som 
anges i villkoret och endast inom Norden. Nedan i villkoren framgår de undantag 
som gäller för detta särskilda villkor.  

2 När försäkringen gäller  
Försäkringen gäller vid fel som skriftligen reklameras till försäkringstagaren under 
den tidförsäkringen är i kraft.  

3 Var försäkringen gäller  
Försäkringen gäller för vara i Norden och såldes inte för att vara som levererats 
utanför Norden.  

4 Vad försäkringen gäller för  
Med ändring av punkt 23 i grundvillkoren för Ansvarsförsäkring WIN01 så gäller 
försäkringen enligt ABM 92, ABM 07, ALEM 95, AA VVS 96, AA VVS 05 samt 
ABM 92 Fabriksbetong för oundvikliga och skäliga kostnader i samband med:  

• lokalisering av felet 
• åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara  
• reparation eller utbyte av vara 

Under förutsättning att försäkrad enligt något av dessa branschavtal är skyldiga 
att svara för dessa kostnader.  
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5 Vad försäkringen inte gäller för – Undantag 
Försäkringen ersätter inte: 

• värdet av den levererade varans (inkl. kostnad för montage eller 
installation) kostnad för utbytesvaran och inte kostnad för reparation av 
den vara som den försäkrade levererat.  

• kostnader för omleverans eller hävning av köp.  
• fel som enbart består i att vara eller därav, till utseende inte stämmer 

överens med vad som följer avtalet  
• Vid fel som har samband med radon. 
• För produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust 
• Vid fel som består i att varan i fråga om mängd eller förpackning inte 

stämmer överens med vad som följer av avtalet eller köplagens 
bestämmelser.   

6 Försäkringsbelopp  
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet enligt detta särskilda villkor är 
begränsat till 200 basbelopp för kostnader vid varje fel och för varje försäkringsår.  
 
Vad avser leveranser enligt ABM 92 fabriksbetong gäller ett försäkringsbelopp på 
10 000 000 SEK per skada och år. Dessa begränsade försäkringsbelopp ingår i 
det totala försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkringen som anges i 
försäkringsbrevet.  
 
I de fall ersättning kan betalas genom Byggnadsgarantiförsäkring eller 
Byggfelsförsäkring eller annan liknande försäkring är försäkringsgivaren 
ersättningsskyldighet för kostnader vid fel begränsad till 15% av köpesumman för 
material, dock högst 100 basbelopp. Ersättningsskyldighet är alltid begränsad till 
200 basbelopp per försäkringsår.  
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7 Självrisk  
För skada som ersätts enligt detta villkor är självrisken 1 basbelopp. I de fall då 
även produktansvarsförsäkringen används, uttas endast en självrisk, som är den  
högsta av de båda försäkringarna.  
Endast en självrisk tillämpas vid flera fel av samma slag. Den självrisken som 
gällde vid den tidpunkt då första felet upptäcktes tillämpas.  

8 Åtgärder vid skada  
Försäkringstagaren ska anmäla fel vidare till den som är ansvarig för felet inom 
de tidsfrister enligt avtalet som därvid gäller. Om försäkringstagaren inte följer 
dessa skyldigheter och om det kan antas ha varit till men för försäkringsgivaren, 
är försäkringsgivaren berättigad till skäligt avdrag på den ersättning som annars 
skulle ha utbetalats, eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet.  

9 Skadevärderings- och skadeersättningsregler 
Upptäcks flera fel av samma slag under flera försäkringsår, ska samtliga dessa 
fel anses som ett fel, oavsett om felen upptäcks under ett eller flera försäkringsår.  

10 Definitioner  
Fel 
Med fel, undantaget fel som avser mängd eller förpackning, avses felbegreppet 
enligt 18 § köplagen. Med fel enligt 18 § köplagen avses att varan i fråga om art, 
kvalité och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av 
avtalet eller köplagens bestämmelser.  
 
Kostnader 
Här avses säljaren åtagande att utan ändring och tillägg svara för kostnader  
enligt: 

• Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet 
– ABM 92 punkt 22, andra stycket respektive ABM 07 punkt 24, andra 
stycket.  
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• Allmänna leveransbestämmelser avseende elektriskt material för leverans 
och användning i Sverige – Alem 95 punkt 40.  

• Allmänna leveransbestämmelser för handeln med VVS- och VA-material 
för yrkesmässig verksamhet – AA VVS 96 punkt 47 respektive AA VVS 05 
punkt 41 

• Branschspecifika tillägg till ABM 92 för leverans av fabriksbetong.  
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