
Vad ingår i försäkringen?

Ansvarsförsäkring för verksamhet ersätter högst upp till det 
försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet

 person- och sakskador som förorsakats någon annan samt 
till dessa direkt anslutna förmögenhetsskador som företa-
get är ersättningsansvarigt för enligt lagen.

 Vi utreder för din räkning, om ditt företag är ansvarigt för 
den skada som ersätts ur försäkringen och vi förhandlar 
med den som yrkar på ersättning.

 Vi sköter eller ersätter rättegången, om ersättningsärendet 
blir föremål för domstolsbehandling.

Försäkringen kan utvidgas med specialvillkor så att den omfattar 
också till exempel

• skador på en kunds anordning som lämnats in på service 
eller för reparation

• skador på egendom som är i försäkringstagarens besitt-
ning, under behandling eller skötsel.

Vad ingår inte i försäkringen?

Ansvarsförsäkringen för verksamhet omfattar inte till exempel

 affärsrisker, såsom kvalitetsdefekter i arbetet eller dröjs-
mål med leveransen

 skador som åsamkats försäkringstagaren själv

 skador på egendom som är i försäkringstagarens besitt-
ning, är utlånad till försäkringstagaren eller denne i övrigt 
utnyttjar, om inte annat anges i försäkringsbrevet

 reparation av resultatet av felaktigt utfört arbete

 långsamt uppkomna fuktskador

 skador som försäkringstagaren ansvarar för enbart på 
basis av ett avtal denne har ingått.

Finns det några begränsningar av 
vad försäkringen täcker?

 Om det visar sig att en skada har förorsakats avsiktligen el-
ler av grov oaktsamhet kan vi sänka ersättningen eller låta 
bli att betala ut ersättning helt och hållet.

 Ansvarsförsäkringens ersättningsområde är alltid mer 
begränsat än företagets ersättningsansvar. Försäkringen 
ersätter alltså inte allt som ditt företag kan bli ersättnings-
ansvarigt för.

Fullständiga uppgifter som ska ges innan avtalet ingås och uppgifter om produkten i anslutning till avtalet finns i produktbeskrivningen, försäkrings-
villkoren och försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring är det fråga om?
Ansvarsförsäkringen för verksamhet ersätter person- eller sakskador som förorsakats någon annan och för vilka företaget är ersättningsansvarigt. 
Försäkringen kan vid behov utvidgas med specialvillkor som gäller till exempel vissa branscher.
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Var gäller försäkringen?

 Försäkringen gäller i Europa om annat inte anges i försäkringsbrevet.

När och hur ska jag betala? 

 Premien ska betalas senast på förfallodagen. Separat kan avtalas om årspremien betalas på en gång eller i flera poster.

Hur kan jag säga upp avtalet? 

 Du kan säga upp försäkringen eller därtill hörande skydd i nättjänsten eller genom att lämna någon annan skriftlig uppsägningsan-
mälan till försäkringsbolaget. Du kan inte säga upp försäkringen per telefon.

Vilka är mina skyldigheter?

- Vid ansökan om försäkring ska ges korrekta uppgifter, det vill säga uppgifter om exempelvis företagets branscher och löner.

- Försäkringsbolaget ska underrättas, om det skett några väsentliga förändringar eller om det finns brister i uppgifter som getts då 
försäkringsavtalet ingicks eller som antecknats i försäkringsbrevet. 

- Vid ansökan om ersättning ska begärda uppgifter uppges.

- De säkerhetsföreskrifter som försäkringsbolaget utfärdat för att avvärja och begränsa skador ska iakttas.

När börjar och slutar försäkringen gälla?

 Försäkringen börjar gälla tidigast den dag då den har sökts. Försäkringen upphör när försäkringstagaren säger upp skyddet. Också 
försäkringsbolaget har i vissa fall rätt att säga upp försäkringsskyddet.


