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Väsentliga undantag

De vanligaste undantagen då ersättning inte lämnas är:
» då den försäkrade underlåter och dröjer med att vidta lämpliga
åtgärder för att återuppta eller upprätthålla driften
» att den försäkrade har bristande försäkringsskydd eller brist på kapital
» för vite genom utebliven eller försenad leverans och liknande.

Självrisk

Grundsjälvrisken framgår av dina försäkringshandlingar. Vid samtidig
avbrotts- och egendomsskada avdrages endast en självrisk, den högsta.

Ansvarsförsäkring
Skadehändelse

Försäkringen omfattar person- och sakskada, inklusive produktansvar,
som försäkringstagaren kan bli skadeståndsskyldig för enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler eller allmänna leveransbestämmelser utgivna
av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde.
Försäkringen omfattar dessutom ren förmögenhetsskada enligt
dataskyddsförordningen och miljöbalken med vissa
begränsningar. I de fall försäkringen inte omfattar en sak - eller
personskada omfattar försäkringen inte heller förmögenhetsskada till följd
av de undantagna skadan.
Vid skadeståndskrav som överstiger tillämplig självrisk och som omfattas
av försäkringen åtar sig Trygg-Hansa att utreda om kadeståndsskyldighet
föreligger, förhandla med den som kräver skadestånd, föra försäkrads
talan vid rättegång och betala det skadestånd som försäkrad är skyldig att
betala.

Var försäkringen
gäller

Ansvarsförsäkringen omfattar skador som inträffar inom Norden eller
inom det gegorafiska område som framgår av försäkringsbrevet.

Begränsad/högsta
ersättning

Försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkring är normalt 10 000 000 kronor.
För vissa skadehändelser, såsom
» skada på omhändertagen egendom,
» skada i samband med lyft eller transport
» kostnader för låsbyte i samband med att omhändertagen nyckel
kommit bort
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är ersättningen begränsad, vilket närmare framgår av försäkringsvillkoret.
Väsentliga undantag

Ansvarsförsäkringen har bland annat undantag för skada till följd
av vissa produkter, användningsområden och särskilda risker, såsom till
exempel vissa kemiska ämnen, läkemedel, tobaksprodukter, och asbest.
Försäkringen omfattar inte heller skadeståndsansvaret för skador som
normalt täcks av andra försäkringar, såsom till exempel
trafikansvarsförsäkring, produktfelsförsäkring, garantier och utfästelser
som den försäkrade åtagit sig utöver branschens gällande standardavtal.

Säkerhetsföreskrifter

För så kallade heta arbeten gäller säkerhetsregler utarbetade av
försäkringsbolagen och Svenska Brandförsvarsföreningen (SBF).
Reglerna gäller för tillfällig arbetsplats där heta arbeten utförs och fara för
brand kan föreligga.
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