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Försäkringsvillkor 
FGE2009:l 
 
FULLGÖRANDEFÖRSÅKRING UNDER ENTREPRENADTID 
 
l. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
 
Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet 
angiven beställare (den försäkrade). Om 
kontraktet överlåts på ny beställare under 
entreprenadtiden gäller försäkringen för den 
nye beställaren. 
 
2. FÖRSÄKRAT KONTRAKT OCH 
FÖRSÄKRADE KONTRAKTSARBETEN 
 
Försäkringen gäller för det kontrakt som anges 
i försäkringsbrevet och för de kontraktsarbeten 
som anges i kontraktet under förutsättning att 
kontraktet är baserat på AB 04, AB-U 04, ABT 
06, ABT-U 07 eller tidigare versioner av 
motsvarande Allmänna 
Bestämmelser. Överlåts kontraktet på annan 
entreprenör än den som angivits i 
försäkringsbrevet, gäller försäkringen endast 
efter skriftligt godkännande av 
försäkringsgivaren. 
 
3. NÅR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
 
Försäkringen gäller för 
 
extrakostnader som uppstår för den försäkrade 
- under entreprenadtiden, dock ej före 
begynnelsedagen 
- fel som antecknats i slutbesiktningsutlåtandet 
till 
Dess de blivit åtgärdade och godkända. 
 
4. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
 
Försäkringen gäller för extrakostnad som 
uppstår i Sverige. 
 
5. FÖRSÄKRINGSBELOPP 
 
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet. 
Ersättning utgår för samtliga extrakostnader 
med högst försäkringsbeloppet. 
 
 
6. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
 
Försäkringen ersätter den försäkrades 
extrakostnader för färdigställande av 
kontraktsarbetena efter hävande av försäkrat 
kontrakt enligt hävningsreglerna däri. 
 
Med extrakostnader avses den kostnadsökning 
som på grund av hävandet uppkommer för 

entreprenadens färdigställande, samt den 
skada hävandet i övrigt åsamkar den 
försäkrade 
 
7. SJÄLVRISK 
 
Försäkringen gäller utan självrisk. 
 
8. BETALNINGSREGLER 
 
Den försäkrade är skyldig att iaktta följande 
betalningsregler. 
 
• Delbetalning av kontraktssumman får endast 
göras i mån av utfört arbete mot faktura. 
Arbeten som upptagits i faktura skall vara 
utförda när fakturering sker. I övrigt skall 
möjligheterna enligt Allmänna Bestämmelser 
att innehålla betalning för avhjälpande av 
fel/skada i anslutning tillslutbesiktning iakttas. 
• Förskott får utges endast om särskildsäkerhet 
lämnas till den försäkrade härför. Den särskilda 
säkerheten får ej utgöras av denna försäkring. 
 
Om den försäkrade inte iakttar 
betalningsreglerna är dennes rätt till ersättning 
begränsad till den ersättning som skulle 
lämnats om reglerna iakttagits. 
 
9. FÖRESKRIFTER 
 
Den försäkrade skall utan dröjsmål till 
försäkringsgivaren anmäla händelse som kan 
medföra ersättning enligt försäkringen. 
 
Den försäkrade skall samråda med 
försäkringsgivaren innan åtgärd vidtas 
avseende färdigställande av kontraktsarbetena 
respektive avhjälpande av fel. Förslag till ny 
entreprenör skall delges försäkringsgivaren 
som äger avvisa föreslagen entreprenör. 
 
Den försäkrade skall omgående avvärja skada 
som befaras vara förestående och begränsa 
skada som redan inträffat. 
Den försäkrade är skyldig att specificera sitt 
krav och på anmodan av försäkringsgivaren 
precisera kravet genom att lämna de 
upplysningar som står till buds samt att 
tillhandahålla verifikationer, bevis och andra 
handlingar som behövs för att bedöma 
försäkringsersättningen. 
 
Iakttar den försäkrade ej föreskrifterna ovan 
begränsas den försäkrades rätt till ersättning 
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till vad som skulle utgivits om föreskrifterna 
följts. 
 
10. ERSÅTTNINGSKRAV OCH 
PRESKRIPTION 
 
Specificerat krav på ersättning skall av den 
försäkrade skriftligen framställas till 
försäkringsgivaren senast sex månader efter 
det att vid hävningen återstående 
kontraktsarbeten utförts. 
 
Framställs kravet senare förlorar den 
försäkrade sin rätt till ersättning. 
 
11. UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRING 
 
Försäkringen kan inte sägas upp under 
försäkringstiden. 
 
12. UNDANTAG 
 
12.1 Atomkärnprocess, krig och 
terroristaktion 
 
Försäkringen omfattar inte skada vars 
uppkomst eller omfattning 
• har samband med atomkämprocess, 
!.ex.kärnklyvning, kärnsammansmältning eller 
radioaktivt sönderfall 
• direkt eller indirekt orsakas av eller står i 
samband med krig, krigsliknande 
händelse,inbördeskrig, revolution, uppror eller 
terroristaktion. 
 
12.2 Extrakostnad orsakad av den 
försäkrade 
 
Försäkringen gäller inte till den del den 
försäkrade eller av honom anlitad annan än 
entreprenören orsakat hävningen och/eller 
extrakostnaden. 
 
12.3 Den försäkrades utrednings- och 
Tvistkostnader 
 
Försäkringen gäller inte för 
 • den försäkrades kostnader för egen 
personal, 
• kostnader i anledning av tvist. 
 
13. ANNAN FÖRSÄKRING OCH 
DUBBELFÖRSÄKRING 
 
Försäkringen gäller inte för extrakostnad som 
den försäkrade kan la ersättning för genom 
annan försäkring. Finns i den försäkringen 
förbehåll vid dubbelförsäkring gäller samma 
förbehåll för båda försäkringarna. 
 

14. SÄKERHET OCH INNEHÅLLNA MEDEL 
 
Har entreprenören ställt annan säkerhet för 
sina förpliktelser eller har den försäkrade 
innehållna medel (inklusive mervärdeskatt) 
skall vad den försäkrade på så sätt kan 
tillgodogöra sig avdras från 
försäkringsersättningen. 
 
15. TIDPUNKT FÖR BETALNING AV 
ERSÄTTNING 
 
Ersättning betalas senast en månad efter det 
den försäkrade styrkt sitt krav och i övrigt 
fullgjort vad som åligger honom enligt punkt 9. 
 
16. ÅTERKRAV 
 
Försäkringsgivaren övertar den försäkrades 
rätt till ersättning av entreprenören eller av 
annan som är ansvarig. 
 
17. TVIST 
 
Tvist på grund av denna försäkring skall 
avgöras vid Stockholms tingsrätt med 
tillämpning av svensk lag. 
 
18. BEGREPPSBESTÄMNINGAR 
 
Med Allmänna Bestämmelser avses AB 04, 
AB-U04, ABT 06, ABT-U 07 eller tidigare 
versioner av motsvarande Allmänna 
Bestämmelser 
 
För begreppen entreprenadtid, fel, kontrakt, 
kontraktsarbete och kontraktssumma gäller AB 
04:s eller ABT 06:s begreppsbestämningar. 
 
Begynnelsedagen är den dag 
försäkringstidenbörjar enligt försäkringsbrevet. 
Entreprenören anges i kontraktet och 
iförsäkringsbrevet. 


