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Försäkringsvillkor  

FGG2012:1.5  

FULLGÖRANDEFÖRSÄKRING UNDER 

GARANTITID  

 

1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet angiven 

beställare (den försäkrade). Om kontraktet överlåts 

på ny beställare under entreprenad- eller 

garantitiden 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 07, 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. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller under försäkringstiden, som 

anges i försäkringsbrevet.  

Beträffande tider för anmälan och preskription, se 

punkterna 9 och 10 nedan. 

  

4. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller för fel och skada i Sverige. 

 

5. FÖRSÄKRINGSBELOPP 
Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbrevet. 

Ersättning utgår för fel och skador med sammanlagt 

högst försäkringsbeloppet.  

 

6. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Försäkringen ersätter kostnader för  

-att avhjälpa fel som framträder under garantitiden 

och som entreprenören enligt försäkrat 

kontraktansvarar för gentemot den försäkrade. 

-reparation av skada som orsakas av sådant fel. 

 

Se punkt 8 nedan. 

 

7. SJÄLVRISK 
Försäkringen gäller utan självrisk.  

 

8. ENTREPRENÖRENS AVHJÄLPANDE 
Den försäkrade skall skriftligen – efter det att 

avhjälpandefristen enligt AB 04/ABT 06 5 kap 17 § 

utlöpt – begära att entreprenören avhjälper felet och 

utger ersättning i enlighet med kontraktet. Har inte 

entreprenören inom skälig tid efter sådan anmodan 

avhjälpt felet och/eller reglerat skadan i enlighet 

med kontraktet, är den försäkrade berättigad att utfå 

ersättning enligt punkt 6 ovan.  

 

9. FÖRESKRIFTER 
Den försäkrade skall utan dröjsmål till 

försäkringsgivaren anmäla händelse enligt punkt 8 

ovan som kan medföra ersättning. Anmälan skall 

dock ske senast tre månader efter sådan händelse.  

Fel och skada skall åtgärdas utan oskäligt dröjsmål.  

Den försäkrade skall innan åtgärd vidtas samråda 

med försäkringsgivaren.  

Skada som kan ersättas av annan försäkring (se 

punkt 13) skall i första hand anmälas till berörd 

försäkringsgivare.  

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.  

Försäkringsgivaren har rätt att besiktiga anmält fel 

och anmäld skada.  

Den försäkrade är skyldig att på begäran av 

försäkringsgivaren påkalla och genomföra särskild 

besiktning för att fastställa om fel föreligger och i 

övrigt vidtaga åtgärder gentemot entreprenören för 

att få denne att avhjälpa eller ersätta fel och skada.  

Iakttar den försäkrade ej föreskrifterna i punkt 9 

begränsas den försäkrades rätt till ersättning till vad 

som skulle utgivits om föreskrifterna följts.  

 

10. ERSÄTTNINGSKRAV 

OCHPRESKRIPTION 
Specificerat krav på ersättning skall av den 

försäkrade skriftligen framställas till 

försäkringsgivaren senast sex månader efter i punkt 

9, första stycket angiven frist.  

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 atomkärnprocess, 

t.ex.kärnklyvning, kärnsammansmältning eller 

radioaktivt sönderfall 

direkt eller indirekt orsakas av eller står isamband 

med krig, krigsliknande händelse,inbördeskrig, 

revolution, uppror ellerterroristaktion. 

 

12.2 Kostnad orsakad av den försäkrade  
Försäkringen gäller inte till den del den försäkrade 

eller av honom anlitad annan än entreprenören 

orsakat kostnaden.  
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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 kostnad som den 

försäkrade kan få 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 mervärdesskatt) 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 att 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 
För begreppen entreprenadtid, fel, kontrakt, 

kontraktsarbete och kontraktssumma gäller AB 04:s 

eller ABT 06:s begreppsbestämningar.  

Entreprenören anges i kontraktet och i 

försäkringsbrevet.  


