Entreprenadförsäkring
Datum:
2021-10-12 - 2021-10-13
Tid:
Registrering med kaffe och smörgås från kl. 08.30 för dig som
deltar på plats.Undervisning mellan kl. 09.00-16.00.

Pris:
Företagsmedlem: 10 090 kr
Fullt pris: 13 900 kr
Alla priser anges exkl. moms.
Anmälan via www.forsakringsforeningen.se

Anmälan:
Senast den 8 oktober 2021
Plats:
Online (direktsänds) och i Stockholm.

Kursen Entreprenadförsäkring omfattar två dagar där du får utbildning i de olika standardavtalen, ansvarsfördelningen
mellan parterna, försäkringskraven samt försäkringarnas innehåll – såväl minimiomfattning som vanligt förekommande
utökningar samt en genomgång av rättspaxis av särskild betydelse för entreprenadrätten. Kursen är uppbyggd på
föreläsningar där teori blandas med praktiska exempel.

Innehåll

Dag I.

• De olika standardavtalen
• Ansvarsfördelning enligt kap 5 i AB/ABT
• Vem ska teckna försäkring?
• När gäller försäkringen?
• Vad och vem omfattar försäkringen?
• Minimiomfattningen
• Allriskförsäkringen
• Ansvarsförsäkringen
• Konsumententreprenader, ABS och Hantverkarformuläret
• Årsförsäkring eller projektförsäkring – vad är skillnaden?
• AF-delen, vad får den för betydelse?

• Allmänt om DÖ / RÖ / Preskription / FAL

Dag II.

• Allriskförsäkring (grundskydd och vanliga tillägg)
• Ansvarsförsäkring
• Allmänt
• Entreprenörens ansvar
• Beställaren / Byggherrens ansvar
• Allriskförsäkring – speciella utökningar (LEG 3, DSU)
• Försäkringsavtalets biförpliktelser
• Skadereglering och tolkning av entreprenadavtal och försäkringsvillkor
• Rättspraxis av särskild betydelse för entreprenadrätten
• Säkerheter – också en del av entreprenadavtalet

Vem passar kursen för?
Kursen riktar sig till dig som har viss erfarenhet av entreprenadförsäkring, men inte är specialist, och vill bygga på dina
kunskaper i entreprenadförsäkring. Du kan till exempel arbeta som försäkringsförmedlare, försäkringssäljare,
produktutvecklare, underwriter eller skadereglerare. Kursen passar även dig som genom ditt yrke inom bygg- och
anläggningprojekt kommer i kontakt med entreprenadförsäkringar som beställare.
Förkunskaper
För att du ska få bästa behållning av kursen rekommenderar vi att du redan känner till grunderna inom de olika
standardavtalen på svenska marknaden och har viss kunskap om allrisk, ansvar- och avbrottsförsäkringar.

Kursledare

Håkan Hedin

Senior Underwriter och Chef Entreprenad- och projektförsäkring, Gar-Bo
Håkan är Senior Underwriter och Chef Entreprenad- och projektförsäkring på Gar-Bo och har arbetat med
entreprenadförsäkring i olika roller under 25 år, både som försäkringsförmedlare och Underwriter bland annat hos TryggHansa, Zurich och Marsh. Håkan är också sedan 2013 svensk representant i IMIA – ?the International Association of
Engineering Insurers?.

Maria Sjöborg Wiksten

Försäkringsjurist, Folksam
Maria är försäkringsjurist på Folksam och har arbetat med företags- och entreprenadförsäkring sedan 2009. Innan hon
kom till Folksam arbetade Maria på Trygg-Hansa. Maria utbildar dessutom i försäkringsrätt vid Stockholms universitet.

Har du frågor? Kontakta mig.

Anders Manell
Projektledare
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08-522 789 98

