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VILLKORSTILLÄGG NR 2 TILL 
 

SMÅFÖRETAGSFÖRSÄKRING 
 

ANSVARSFÖRSÄKRING 
REN FÖRMÖGENHETSSKADA VID 

DATAVERKSAMHET 
 
 
Med tillämpning av Allmänna villkor för ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, C2 i övrigt 
gäller följande kompletteringar och ändringar. 
 
 
11. Vad försäkringen gäller för 
 
11.1 Ren förmögenhetsskada 
 Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada som tillfogas 

uppdragsgivare till den försäkrade enligt 
 • allmänna skadeståndsrättsliga regler 
 • allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades 

verksamhetsområde. 
 
 Anm 
 Med ren förmögenhetsskada förstås ekonomisk skada utan samband med person- eller 

sakskada. 
 
12. Vad försäkringen inte gäller för 
 
12.1 Försäkringen gäller inte för 
 • kostnad för rättegång i den mån denna avser talan om straff 
 • skada i samband med konstruktionsarbete eller annat tekniskt arbete 
 • skada som tillfogas ägare, delägare eller arbetstagare i den försäkrade verksamheten 
 • skada genom felräkning vid in- eller utbetalning av kontanta medel. 
 
 Vid dataverksamhet gäller försäkringen inte heller för  
 • skada som orsakats genom fel i program eller system om den försäkrade inte kan 

dokumentera 
  – att för databehandlingsområdet rimliga tester utförts 
  – ändring i system eller program som ägt rum efter test 
  – att för databehandlingsområdet rimlig leveranskontroll skett 



 • skada som orsakats av att försäkrad inte levererat program, system eller tjänst inom 
avtalad tid. 

 
42. Självrisk 
 
 Vid varje skadetillfälle är självrisken 50 % av basbeloppet. 
 Avtal kan träffas om högre självrisk som då anges i försäkringsbrevet. 
 Självrisk som uttrycks i basbelopp avrundas nedåt till närmaste 100-tal kronor. 
 Endast en självrisk uttas för skador som uppkommit av samma orsak även om de inträffar 

vid skilda tillfällen eller under olika försäkringsår. 
 
43.2 Högsta ersättning 
 Vid varje skada är bolagets ersättningsskyldighet för skadestånd samt kostnader för 

utredning, förhandling, räddning, rättegång eller skiljemannaförfarande begränsad till i 
försäkringsbrevet angivet försäkringsbelopp. 

 Försäkringsbeloppet är det högsta belopp för vilket bolaget sammanlagt kan bli 
ersättningsskyldigt under samma försäkringsår. 

 Flera skador anses som en skada om de uppkommit av samma orsak även om skadorna 
inträffat under olika försäkringsår. 


