
Notera att denna information endast är en kortfattad översikt. 
För komplett information hänvisas till fullständiga, aktuella 
försäkringsvillkor och definitioner.

Detta villkor gäller som utökning av Ansvarsförsäkring 
enligt villkor A 2001 för Datakonsulter, Servicebyråer och 
Datorleverantörers konsultverksamhet.

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

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som avser skada 
som upptäcks under den tid försäkringen är i kraft.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden. 

Omfattning
Försäkringen omfattar ren förmögenhetsskada som
försäkrad orsakar kontraktspart genom fel eller
försummelse. 

Försäkringen omfattar det skadestånd
som den försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler eller enligt godkända avtal
som är utfärdade inom ADB-området.

Försäkringen omfattar även sakskada på sådan egendom 
som den försäkrade omhändertagit och som kan hänföras till 
ADB-system, media eller källmaterial.

Försäkringen gäller för skada som uppkommer till följd
av fel eller brist i utredningar, beskrivningar, beräkningar, 
ritningar, råd eller anvisningar som lämnats i yrkesmässig 
verksamhet.

Exempel på undantag
• skada som den försäkrade vid försäkringens
begynnelsedag kände till.
• sakskada på egendom som den försäkrade hyrt,
leasat, lånat eller nyttjat. Denna begränsning gäller dock inte 
för datakonsulter vid skada på kunds egen dom som lånats 
eller nyttjats vid utförande av uppdrag för denne.

Vid ren förmögenhetsskada omfattar försäkringen
exempelvis inte:
• skada som uppkommit på grund av att den
försäkrade inte kontrollerat och dokumenterat att
program, system och maskinvara är funktionsdugliga i 
beställarens verksamhet och att då upptäckta fel och brister 
inte åtgärdats före leverans.
• skada till följd av försening eller hävning.
• skada som uppkommit genom fel i kalkyler och
förteckningar i samband med anbudsgivning eller
upphandling.
• utfästelse och garanti.
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