
Ansvarsförsäkring  
för tekniska konsulter

Länsförsäkringars Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter ger ett bra 
skydd för företag som lämnar teknisk rådgivning, t ex en arkitekt-
firma.

Försäkringen gäller för person- och sakskada samt ren förmögen-
hetsskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler, standard-
avtalet ABK eller liknande och som företaget i sin rådgivande verk-
samhet orsakar uppdragsgivare eller annan.

Med ren förmögenhetsskada menas ekonomisk skada som upp-
kommer utan att det finns något samband med en person- eller 
sakskada.

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden och som 
avser där befintlig verksamhet, byggnad, anläggning eller annat 
objekt.

Med rådgivande verksamhet avses enbart utförande av 
beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.

Detta hjälper vi företaget med
 Vi utreder om företaget är skadeståndsskyldigt.
 Vi förhandlar med den som kräver skadestånd.
 Vi för företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande  

 och svarar då också för rättegångs- och skiljemannakostnader.
 Vi betalar det skadestånd som företaget är skyldigt att betala.

Hur stor blir ersättningen?
Försäkringsbeloppet är normalt 120 prisbasbelopp per uppdrag och 
360 prisbasbelopp per försäkringsår.

Begränsningar
Försäkringen gäller inte för garantier eller skada som är en följd av 
att företaget inte redovisar ett uppdrag i rätt tid. Försäkringen gäller 
inte heller för skada som uppkommer genom verksamhet som inte  
är rent rådgivande, till exempel installation, trädfällning eller 
sprängning.

Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till Länsför-
säkringar så snart som möjligt. Om skadeståndskrav framställs mot 
företaget måste företaget vidarebefordra kravet till Länsförsäkringar 
inom 6 månader efter det att företaget erhållit det. Annars är Läns-
försäkringar fritt från ersättningsskyldighet.

Säkerhetsföreskrifter
För att vi ska kunna betala ersättning vid skada ska företaget ha 
uppfyllt de säkerhetsföreskrifter som kan finnas i försäkringsbrevet 
och försäkringsvillkoret. Företaget ska också spara avtal, ritningar 
och liknande handlingar.

Om en skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att före-
taget inte följt säkerhetsföreskrifterna kan ersättningen minskas eller 
helt utebli.

Självrisk
Självrisken är lägst 1 prisbasbelopp. Ett sätt att sänka premien på 
försäkringen kan vara att frivilligt höja självrisken.

Ökad risk för skada
Det är viktigt att företaget anmäler ändrade förhållanden i sin  
verksamhet som kan medföra ökad risk för skada. Annars kan 
ersättningen komma att påverkas vid en skada.

Förnyelse av försäkringen
Försäkringstiden är normalt 1 år och därefter förnyas försäkringen 
årligen genom att företaget betalar aviserad försäkringspremie. 
Företaget måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla 
utan avbrott.
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Detta är en översiktlig information om försäkringen. 
En fullständig beskrivning finns i försäkringsvill-
koren, där omfattning, undantag och begränsningar 
framgår i detalj. Det är de fullständiga villkoren som 
gäller vid en skada. Försäkringsvillkoren finns på vår 
webbplats. Du kan också kontakta oss så mailar 
eller skickar vi dem till dig. Vi lämnar rådgivning om 
denna försäkring. 

Förutom denna information om försäkringen 
finns ytterligare information som är viktig för dig  
att känna till och ta del av. Det gäller information 
om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur du 
ska göra om du inte är nöjd med vår behandling av 
ditt ärende, information om Länsförsäkringar med 
mera. Se dokumentet Viktig allmän information. 
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Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat 
till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få 
ersättning om något skulle hända.

Avtalet och avtalstiden
Försäkringens giltighetstid framgår av försäkringsbrevet. Svensk lag 
tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av allmän 
domstol. All kommunikation sker på svenska.

Övriga försäkringar
Om företaget lämnar icke-teknisk rådgivning kan följande försäkring 
tecknas.

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter. Försäkringen gäller 
för företag som lämnar icke-teknisk rådgivning, t ex en bokförings-
byrå.




