J302:3 Ansvarsförsäkring
för bilverkstad och liknande
verksamhet
Försäkringsvillkor gäller från och med 1 januari 2017

Med tillämpning av grundvillkoren i övrigt gäller försäkringen med följande kompletteringar
och ändringar.

C. Ansvarsförsäkring
5. Undantag
5.3 Skada på levererad produkt
Försäkringen gäller inte för skada på produkt som den försäkrade levererar och inte heller för
förmögenhetsförlust till följd därav.
Försäkringen gäller inte heller för skada som kan avhjälpas genom åtgärdande av fel, brist
eller defekt hos levererad produkt. Produkten anses levererad då den enligt köprättsliga regler
avlämnats. Har den försäkrade utfört eller låtit utföra installation, montage eller annan åtgärd i
samband med leverans ingår dessa åtaganden i den levererade produkten.
Undantaget avser inte skada på annan av den försäkrade såld och levererad egendom än den
som orsakat skadan, under förutsättning att den skadade egendomen inte varit felaktig,
bristfällig eller felaktigt monterad, utrustad eller liknande.
Undantaget avser inte heller skada som inträffar till följd av att den försäkrade fullgör avtal
som inte har samband med leveransavtalet
5.6 Ingrepps- och utbyteskostnader
Om egendom skadas och skadan inte ersätts av denna försäkring, ersätts inte heller kostnader
för åtgärder föranledda av att egendomen måste undersökas, repareras eller bytas ut och att
ingrepp därvid måste ske i annan egendom än den levererade produkten.
Dock ersätts hälften av kostnaderna för ingrepp som är gemensamt för att undersöka, reparera
eller byta ut såväl undantagen som ersättningsbar egendom. För personbil, lätt lastbil och motorcykel ersätts dock hela kostnaden.
Vad som anges i första och andra stycket beträffande ersättning för ingrepp gäller även för
demontering, flyttning eller annan åtkomståtgärd.
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5.10 Omhändertagen egendom
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller annan för hans räkning
• hyrt, leasat, lånat eller annars nyttjat. Försäkringen gäller dock för skada genom brand och
utströmning av vatten från ledningssystem på lokal eller byggnad som försäkringstagaren
hyr för sin verksamhet
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• omhänderhar för att i serie tillverka, bearbeta eller ihopsätta, såvida inte skada drabbar enstaka exemplar
• på grund av särskilt åtagande yrkesmässigt transporterar, lyfter eller förvarar. Undantaget
för förvaring avser inte motordrivet fordon.
• förflyttar utanför område som disponeras för verksamheten. Denna begränsning gäller inte
om skadan är en följd av fel vid åtgärd som vidtagits före förflyttningen.
• bärgar. Denna begränsning gäller inte vid skada på motordrivet fordon samt släpfordon då
dessa förbereds för transport från bärgningsplatsen.
• åtagit sig att uppföra eller nedmontera, om egendomen ingår i byggnadsverk eller broar
• omhänderhar för försäljning.
Försäkringen gäller inte heller om skada på sådan egendom inträffar sedan egendomen avlämnats eller återlämnats.
5.10.1 Skepp och båt
Försäkringen gäller inte för skada på skepp eller båt. Undantaget tillämpas inte vid skada på
motor med utrustning som hör till denna, eller om arbetet endast avsett påfyllning av motorbränsle, olja med mera, oljebyte, smörjning, byte av batteri, tändstift eller brytarspetsar.
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