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Särskilt villkor
Ansvarsförsäkring
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring.
Åtkomst- och återställandekostnad enligt AA VVS, allmänna leveransbestämmelser avseende
VVS och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige

C. Ansvarsförsäkring
Definition
Med skada avses i detta villkor även kostnader genom fel enligt 17 § köplagen, dvs att varan i fråga om
art, kvalitet och andra egenskaper inte stämmer överens med vad som följer av avtalet och köplagens
bestämmelser.

01. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkringstagaren vid
leverans av vara enligt AA VVS.

02. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid fel i vara som levereras under den tid försäkringen är i kraft och som upptäcks
under försäkringstiden.

03. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden.

11. Vad försäkringen gäller för
Vid fel i av försäkringstagaren levererad vara gäller försäkringen för oundvikliga och skäliga kostnader
• för lokalisering av felet
• för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara
• som uppkommit genom reparationen eller utbytet.
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12. Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för
• värdet hos levererad vara, kostnad för utbytesvara och inte heller kostnad för reparation av vara som
den försäkrade levererat
• fel som enbart består i att vara eller del av vara till utseendet inte stämmer överens med vad som
följer av avtalet
• fel som har samband med radon
• avbrott eller störning eller annan indirekt förlust
• fel som består i att varan ifråga om mängd eller förpackning inte stämmer överens med vad som följer
av avtalet eller av köplagens bestämmelser.
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42. Självrisk
Självrisken är 20 % av skadekostnaden, dock lägst 1 prisbasbelopp, om inte annat anges i
försäkringsbrevet. Om samma skada avser både skada genom levererad produkt och åtkomstkostnad,
uttas endast en självrisk, den högsta.

43. Högsta ersättning
Bolagets ersättningsskyldighet är begränsad till 200 prisbasbelopp per försäkringsår.
I det fall ersättning kan lämnas genom byggnadsgarantiförsäkring (byggfelsförsäkring) eller annan
liknande försäkring är bolagets ersättningsskyldighet begränsad till 15 % av köpesumman för material,
dock högst 100 prisbasbelopp.

R. När skada inträffat
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02.1 Anmälan om fel
Det åligger den försäkrade att vidareanmäla fel till den som är ansvarig för felet och iaktta frister enligt
gällande avtal. Om den försäkrade inte iakttar detta gäller inte försäkringen.
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