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ALLMÄN INFORMATION
I det här dokumentet beskriver vi hur våra företagsförsäkringar är uppbyggda, vad försäkringen
omfattar och vilka generella bestämmelser som gäller. En fullständig beskrivning av försäkringen
finns i försäkringsvillkoren där undantag och begränsningar framgår mer i detalj. Det är alltid
villkoren och försäkringsbrevet som gäller vid skada.
Försäkringsvillkoren består av Grundvillkor, Tilläggsvillkor, Allmänna Villkor och Definitioner samt
Säkerhetsföreskrifter.

FÖRSÄKRINGSAVTALETS INNEHÅLL
Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av
•
•
•

Försäkringsbrev eller försäkringsbevis med specifikationer och angivna villkor
Försäkringsavtalslagen (2005:104)
Övrig tillämplig svensk rätt

Försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset med tillhörande specifikationer gäller före ej tvingande
lagar och regler. Om försäkringsavtalet skulle innehålla motstridiga bestämmelser gäller
tolkningsföreträde enligt den ordning som visats ovan. Det är också viktigt att komma ihåg att
särskilda regler alltid har företräde framför generella.
FÖRSÄKRINGSTAGARENS UPPLYSNINGSPLIKT
Det är viktigt att de uppgifter vi får när försäkringen tecknas och förnyas är korrekta vad gäller
försäkringsbelopp, årsomsättning och andra uppgifter som ligger till grund för försäkringens
omfattning och premie. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats till oss som är av uppenbar
betydelse för riskbedömningen är det viktigt att du snarast meddelar oss de rätta uppgifterna.
Det är också viktigt att du meddelar oss om förhållandena som ligger till grund för försäkringen
förändras väsentligt eller om risken för skada ökar såsom om verksamheten ändras eller byggnader
tillkommer eller byggs ut.
Om ni medvetet eller av oaktsamhet har låtit bli att lämna korrekta uppgifter och/eller inte har
meddelat ändringar som ökat risken för skada kan detta leda till att vi är fria från ansvar eller endast
har ett begränsat ansvar för skada.
PREMIEBETALNING
Försäkringen gäller endast om premien betalats i rätt tid. Sista betalningsdag framgår alltid av
fakturan. Om premien betalas för sent gäller försäkringsskyddet först från dagen efter betalningen.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
För att minska risken för skada gäller försäkringen med vissa säkerhetsföreskrifter som återfinns i
separat dokument kallat Säkerhetsföreskrifter och tillämpliga villkor. Det kan också finnas
säkerhetsföreskrifter angivna i försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset. Det är viktigt att ni, era
anställda och anlitade företag följer angivna säkerhetsföreskrifter som syftar till att förhindra att
verksamheten drabbas av skada. Om säkerhetsföreskrifterna inte följs kan ersättningen vid skada
minskas eller helt utebli.

ALLMÄNNA UNDANTAG
Försäkringen innehåller flera allmänna undantag som i detalj redovisas i Allmänna villkor och
Definitioner. Allmänna undantag kan vara;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atomkärnprocess och strålningsskada
Krig eller upplopp
Strejk, uppror, upplopp
Terrorism
Cyberskada
Force Majeure
Uppsåt, grov vårdslöshet och förutserbar skada
Asbest, silikon, tobak eller PCB
Dammgenombrott

SÄRSKILDA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR
Vissa delar av försäkringen innehåller särskilda undantag och begränsningar. Dessutom kan delar av
försäkringen ha en särskild självrisk som är högre än den grundsjälvrisk som avtalats.
All information om eventuella undantag, högsta ersättning eller särskilda självrisker står i
försäkringsbrevet, försäkringsbeviset eller försäkringsvillkoren. Det är viktigt att noggrant läsa
genom försäkringsbrevet och försäkringsvillkoren inklusive Allmänna villkor och definitioner samt
Säkerföreskrifter.
VID SKADA
När ett försäkringsfall inträffar eller befaras inträffa så är det viktigt att ni efter bästa förmåga vidtar
åtgärder för att förhindra eller begränsa skadan och, om någon annan är ersättningsskyldig bevara
den rätt försäkringsgivaren kan ha mot denne.
Den försäkrade ska därför;
•
•
•
•

Snarast möjligt omhänderta och skydda skadad och oskadad egendom
Utan uppskov vidta lämpliga åtgärder, även provisoriska, för att återuppta eller upprätthålla
den försäkrade rörelsens drift
Begränsa skadeverkningarna av en händelse som kan medföra skadeståndsskyldighet
Reklamera och framställa skadeståndskrav inom avtalade eller lagenliga tidsfrister mot en
förmodad skadevållare

Den försäkrade är skyldig att anmäla försäkringsfall till Försäkringsgivaren så fort som möjligt.
Anspråk på försäkringsersättning ska framställas till försäkringsgivaren inom ett år från den
tidpunkt när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskyddet inträdde.
I annat fall går rätten till ersättning förlorad.

FÖRSÄKRINGSGIVARE
BRIDGE UNDERWRITING AB, ett koncernbolag i Sweden, med registreringsnummer 559136-4277
och säte på Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sverige,
i egenskap av ombud för
de försäkringsgivare som anges i försäkringsbrevet för varje försäkringsavtal.
VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Nedan följer information om vad de olika delarna av företagsförsäkringen omfattar.
Vilka delar som ingår i er försäkring framgår av offerten, av försäkringsbrevet eller
försäkringsbeviset.

ALLRISKFÖRSÄKRING
Vad försäkringen täcker
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd skada fysisk skada på eller förlust av försäkrad
egendom (allriskförsäkring).
Försäkringen kan också omfatta plötslig och oförutsedd inifrån kommande skada på maskinerier
(Maskinförsäkring) om detta framgår av försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.
Exempel på vad som är försäkrat
Försäkringen omfattar egendom som anges i försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset och gäller
med angivna försäkringsbelopp. Egendom kan anges med objekttyper eller på annat sätt.
Försäkringen gäller även för, med ett begränsat belopp, viss egendom även om den inte anges i
försäkringsbrevet eller försäkringbeviset – så kallade fribelopp. Vilken egendom och vilka belopp det
är frågan om anges i villkoren.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
För att minska risken för skada finns det säkerhetsföreskrifter som ni måste följa för att försäkringen
ska gälla. Om ni har åsidosatt säkerhetsföreskrifterna kommer er ersättning att minskas eller helt
utebli. Om vi gör ett avdrag för åsidosättande av säkerhetsföreskrift på egendomsförsäkringen gör vi
även ett motsvarande avdrag på eventuell ersättning från avbrotts- extrakostnads- och
hyresförlustförsäkringen.
Vi har samlat säkerhetsföreskrifterna för egendoms- och avbrottsförsäkringen i ett separat
dokument, Säkerhetsföreskrifter BBS.

Exempel på viktiga undantag
Det finns beloppsbegränsningar för till exempel naturskador, transportskador, rånskador,
entreprenadarbeten, tillfällig förvaring och låsbyten
Försäkringen gäller bland annat inte för skada genom
•
•
•
•
•
•

Fukt, röta, mögel, svamp, eller vätska som inte härrör från installation med därtill anslutna
anordningar
Stöld utom vid inbrott, utbrott, rån eller tillgrepp genom krossat eller uppbrutet fönster
Datavirus
Vind som inte klassas som storm
Sprängningsarbeten
Motordrivna fordon för vilka trafikskadelagen (TSL 1975:1410) gäller

Försäkringen gäller bland annat inte för skada på
•
•
•
•

Egendom som försäkringstagaren hyr ut eller leasar ut
Sådana delar av maskinfundament, byggnadsgrund eller grundmur som ligger lägre än såväl
lägsta källargolv som angränsande jord- eller vattenyta
Levande djur och levande växter
Golv och väggbeklädnader inklusive tätskikt när skadan orsakats av ett defekt tätskikt

Självrisker
Grundsjälvrisken framgår av offerten, försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset. Ni har en självrisk
vid varje skadetillfälle.
För vissa skadehändelser gäller en förhöjd självrisk. Exempel på sådana händelser är ersättningsbara
skador till följd av
•
•
•
•

Naturskada eller snötryck
Utströmning genom ett tätskikt med anslutningar och bussningar
Utströmning från installation om utströmningen är en följd av åldersförändring
Skada på Kulvertanläggning och servisledning

AVBROTTSFÖRSÄKRING
Vad försäkringen täcker
Försäkringen gäller för avbrott och extrakostnader som uppkommer i den försäkrade verksamheten
till följd av en ersättningsbar egendomsskada. Försäkringen gäller under den ansvarstid som är
angivet i försäkringsbrevet.
Försäkringen gäller också för avbrott och extrakostnader som uppkommer i den försäkrade
verksamheten genom stopp i tillförsel av el, gas, vatten, värme eller tele, radio- och
datakommunikation som orsakats av plötslig och oförutsedd fysisk skada. Högsta ersättning är SEK
1,000,000.

Försäkringen gäller också för avbrott och extrakostnader som uppkommer i den försäkrade
verksamheten genom att leveransavtal inte kan fullföljas till följd av plötslig och oförutsedd fysisk
skada hos kund eller leverantör inom EU/EES. Högsta ersättning är SEK 1,000,000.
Försäkringen gäller också för avbrott som uppkommer i den försäkrade verksamheten till följd av
avspärrning beordrad av räddningstjänst eller polismyndighet. Högsta ersättning är SEK 1,000,000.
Exempel på vad som är försäkrat
Försäkringen gäller för företagets bortfall av täckningsbidrag vid ett avbrott i verksamheten.
Försäkringen ersätter dels de fasta kostnader som kvarstår i företaget, dels den vinst som företaget
skulle ha gjort om egendomsskadan inte skulle inträffat. Utöver detta kan rimliga extrakostnader
ersättas för att hålla verksamheten igång helt eller delvis.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
För att minska risken för skada finns det säkerhetsföreskrifter som ni måste följa för att försäkringen
ska gälla. Om ni har åsidosatt säkerhetsföreskrifterna kommer er ersättning att minskas eller helt
utebli. Om vi gör ett avdrag för åsidosättande av säkerhetsföreskrift på egendomsförsäkringen gör vi
även ett motsvarande avdrag på eventuell ersättning från avbrotts- extrakostnads- och
hyresförlustförsäkringen.
Vi har samlat säkerhetsföreskrifterna för egendoms- och avbrottsförsäkringen i ett separat
dokument Säkerhetsföreskrifter BBS.
Exempel på viktiga undantag
I försäkringen finns undantag för förlust eller kostnad som beror på förlängd avbrottstid som
orsakas av att den försäkrade underlåter och dröjer med att vidta lämpliga åtgärder för att minska
avbrottet, förseningsvite eller liknande.
Precis som för egendomsförsäkringen finns beloppsbegränsningar för till exempel naturskador,
transportskador, rånskador, entreprenadarbeten, tillfällig förvaring och låsändringar.
Självrisk/Karens
Vid varje skadetillfälle avseende avbrott tillämpas en karenstid (den tid då ersättning inte lämnas).
Karenstiden anges i försäkringsbrevet men är aldrig kortare än 24 timmar.

HYRESFÖRLUSTFÖRSÄKRING
Vad försäkringen täcker
Försäkringen gäller för hyresförlust som företaget drabbas av till följd av en ersättningsbar
egendomsskada. Försäkringen gäller under 24 månader om inte annat angivits i försäkringsbrevet.

Exempel på vad som är försäkrat
Försäkringen gäller för fastighetsägarens förlorade hyresintäkter till följd av en ersättningsbar
egendomsskada på försäkrad byggnad. Utöver detta omfattas också hyresförlust och rimliga
extrakostnader som beror på genom stopp i tillförsel av el, gas, vatten, värme eller tele, radio- och
datakommunikation som orsakats av plötslig och oförutsedd fysisk skada.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
För att minska risken för skada finns det säkerhetsföreskrifter som ni måste följa för att försäkringen
ska gälla. Om ni har åsidosatt säkerhetsföreskrifterna kommer er ersättning att minskas eller helt
utebli. Om vi gör ett avdrag för åsidosättande av säkerhetsföreskrift på egendomsförsäkringen gör vi
även ett motsvarande avdrag på eventuell ersättning från avbrotts- extrakostnads- och
hyresförlustförsäkringen.
Vi har samlat säkerhetsföreskrifterna för egendoms- och avbrottsförsäkringen i ett separat
dokument Säkerhetsföreskrifter BBS.
Exempel på viktiga undantag
I försäkringen finns undantag för förlust eller kostnad som beror på förlängd hyresförlust som
orsakas av att den försäkrade underlåter och dröjer med att vidta lämpliga åtgärder för att minska
hyresförlusten, förseningsvite eller liknande.
Precis som för egendomsförsäkringen finns beloppsbegränsningar för till exempel naturskador,
transportskador, rånskador, entreprenadarbeten, tillfällig förvaring och låsändringar.
Självrisk
Vid varje skadetillfälle avseende hyresförlust tillämpas en självrisk. Vid samtidig egendomskada och
hyresförlust tillämpas endast en självrisk, den högsta. Självrisken anges i offerten, försäkringsbrevet
eller försäkringsbeviset.

ENTREPRENADFÖRSÄKRING
Vad försäkringen täcker
Försäkringen gäller för skada vid entreprenadverksamhet. Försäkringen uppfyller kraven på
minimiomfattning för allriskförsäkring enligt AB 04 och ABT 06 som beskrivs i AF AMA 12.
Försäkringen gäller för skada på arbeten under entreprenadtid och garantitid i enlighet med
bestämmelserna i AB 04 och ABT 06. Dock högst 5 års garantitid.
Om standardbestämmelser inte är avtalade är försäkringen begränsad till högst 2 år efter avlämnat
arbete och ger inte större skydd än om AB 04 eller ABT 06 hade varit avtalade. Vid arbete utfört med
konsument som beställare gäller försäkringen enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser. Dock
högst 5 år efter att arbetet är slutfört. Om standardavtalen AB 04, ABT 06 eller ABS 09 är avtalade
gäller försäkringen även för ansvarstid efter garantitid. Försäkringen omfattar skada på arbeten,
hjälpmedel, ritningar, arkivalier, datainformation och arbetstagares egendom. Försäkringen gäller
också för skada på befintlig egendom om den försäkrade skriftligen åtagit sig att försäkra denna
egendom. Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.
Exempel på vad som är försäkrat
Försäkringen gäller för oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
För att minska risken för skada finns det säkerhetsföreskrifter som ni måste följa för att försäkringen
ska gälla. Exempel på säkerhetsföreskrifter är krav på inbrottsskydd, inhägnad och fastlåsning av
egendom som inte kan förvaras inomhus efter arbetstid. Om ni har åsidosatt säkerhetsföreskrifterna
kommer er ersättning att minskas eller helt utebli.
Exempel på viktiga undantag
I försäkringen finns bland annat undantag för skada genom uppsåt, grov vårdslöshet och
risktagande. Inte heller ersätts skada genom bedrägeri, förskingring eller liknande
förmögenhetsbrott. Försäkringen omfattar inte heller skada på begagnad egendom ingående i
sådana arbeten som utgör montageverksamhet eller på förbrukningsmaterial. För arbeten gäller
försäkringen inte för kostnad för att åtgärda fel och inte heller för skada till följd av fel.
Övriga undantag framgår av aktuella villkor.
Självrisk
Vid varje skadetillfälle avseende entreprenadförsäkringen tillämpas en självrisk. Självrisken anges i
offerten, försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.

ANSVARSFÖRSÄKRING
Vad försäkringen täcker
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som ställs mot företaget på grund av en sak- eller
personskada. Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen och som beräknas överstiga
självrisken omfattar försäkringen utredning om skadeståndsskyldighet föreligger, förhandling med
den som kräver skadestånd. Försäkringsbolaget åtar sig också att föra företagets talan vid en
rättegång eller skiljemannaförfarande och betala de rättegångs- eller skiljedomskostnader som
uppkommer för företaget och som företaget åläggs att betala och som inte kan fås av motpart eller
annan. Försäkringen omfattar också det skadestånd som företaget är skyldigt att utge.
Exempel på vad som är försäkrat
Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt förmögenhetsskada
som är en direkt följd av sådan person- eller sakskada. Försäkringen ersätter kostnader för utredning
av skadeståndsskyldighet och ersättning av eventuellt skadestånd. Försäkringen gäller också, med
begränsade försäkringsbelopp, för skadeståndsskyldighet till följd av skadeståndsskyldighet för
materiell eller immateriell skada i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) eller motsvarande
lagstiftning i annal EU-land samt den försäkrades lagliga ansvar för ändring eller byte av lås i lokal
eller byggnad i samband med att omhändertagen nyckel, nyckelkort, kod eller liknande stulits eller
förkommits. Försäkringen omfattar också med begränsat försäkringsbelopp skada på hyrd lokal och
omhändertagen egendom som transporteras eller lyfts.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
För att minska risken för skada finns det säkerhetsföreskrifter som ni måste följa för att försäkringen
ska gälla. Om ni har åsidosatt säkerhetsföreskrifterna kommer er ersättning att minskas eller helt
utebli.
Exempel på viktiga undantag
I försäkringen finns bland annat undantag för gradvis uppkommen miljöskada, skada på egen
egendom, skada på levererad produkt, böter, viten och garantier. Försäkringen omfattar inte heller
skada orsakad av läkemedel, asbest, PCB, tobak eller formaldehyd. Inte heller ersätts krav mellan
två parter som täcks av samma försäkring.
Övriga undantag framgår av aktuella villkor.
Självrisk
Vid varje skadetillfälle avseende ansvarsförsäkring tillämpas en självrisk. Självrisken anges i offerten,
försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING
Vad försäkringen täcker
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål.
Exempel på vad som är försäkrat
Försäkringen gäller för den verksamhet som angivits i försäkringsbrevet och för försäkringstagaren i
tvist som har direkt samband med den försäkrade verksamheten. För att försäkringen ska gälla
måste den försäkrade anlita ett ombud som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Försäkringen
ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader i tvistemål som den försäkrade
inte kan få betalda av annan, samt skäliga utredningskostnader beställda av ombudet.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
För att minska risken för skada finns det säkerhetsföreskrifter som ni måste följa för att försäkringen
ska gälla. Om ni har åsidosatt säkerhetsföreskrifterna kommer er ersättning att minskas eller helt
utebli.
Exempel på viktiga undantag
I försäkringen finns bland annat undantag för så kallade småmål, där värdet av vad som yrkas är
lägre än 0,5 prisbasbelopp. Försäkringen ersätter inte heller arbetstvister eller tvist angående
borgensåtagande eller liknande. Försäkringen omfattar inte heller tvist som rör miljöfarlig
verksamhet, tvist som rör patenträttigheter eller tvist enligt marknadsföringslagen.
Övriga undantag framgår av aktuella villkor.

Självrisk
Vid varje skadetillfälle avseende rättsskyddsförsäkringen tillämpas en självrisk. Grundsjälvrisken är
0,2 prisbasbelopp samt 20% av överskjutande kostnad om inte annat anges i offerten,
försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.

FÖRMÖGENHETSBROTTSFÖRSÄKRING
Vad försäkringen täcker
Försäkringen ersätter förmögenhetsförlust till följd av brottslig handling som upptäcks under
försäkringsperioden och som begåtts av en anställd, eller någon som handlat i samförstånd med en
anställd. Försäkringen ersätter också förmögenhetsförlust till följd av brottslig handling som
upptäcks under försäkringsperioden och som begåtts av tredje man eller oidentifierbar anställd med
uppsåt att åsamka den försäkrade sådan förlust eller att erhålla olaglig ekonomisk vinning.
Försäkringen ersätter också vissa skäliga och nödvändiga extrakostnader som är en direkt följd av
förmögenhetsförlusten.
Exempel på vad som är försäkrat
Försäkringen gäller bland annat för förskingring, undandräkt eller grov förskingring. Försäkringen
gäller också för trolöshet mot huvudman, bedrägeri, stöld, snatteri och dataintrång eller
datorbedrägeri.
Viktiga säkerhetsföreskrifter
För att minska risken för skada finns det säkerhetsföreskrifter som ni måste följa för att försäkringen
ska gälla. Om ni har åsidosatt säkerhetsföreskrifterna kommer er ersättning att minskas eller helt
utebli.
Exempel på viktiga undantag
I försäkringen finns bland annat undantag för förmögenhetsförlust som är direkt eller indirekt
hänförligt till bokföringsbrott, långivning, inbrott & rån eller fysisk skada på eller förstörelse av
egendomsskada. Försäkringen omfattar inte heller förmögenhetsförlust som den försäkrade hade
kännedom om innan försäkringen tecknades.
Övriga undantag framgår av aktuella villkor.
Självrisk
Vid varje skadetillfälle avseende förmögenhetsbottsförsäkringen tillämpas en självrisk. Självrisken
anges i offerten, försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.

KONSULTANSVARSFÖRSÄKRING (PROFESSIONSANSVAR)
Kort beskrivning av skyddet
Försäkringen omfattar skadeståndskrav som skriftligen riktas mot den försäkrade under
försäkringsperioden för professionella tjänster som utförs mot ett arvode. Försäkringen gäller för
den försäkrades skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada som ej är en följd av en Personskada
och eller Sakskada. Exempel på undantag i försäkringen är skada på den försäkades egendom, skada
i den mån skadeståndskravet endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller
garanti. Andra undantag är kostnader i samband med avhjälpande av fel i handlingar eller skada
som orsakas av att den Försäkrade inte levererat program, system eller tjänst inom avtalad tid. Vid
varje skadetillfälle avseende konsultansvarsförsäkringen tillämpas en självrisk. Självrisken anges i
offerten, försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.

KONSULTANSVARSFÖRSÄKRING FÖR TEKNISKA KONSULTER (PROFESSIONSANSVAR)
Kort beskrivning av skyddet
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler,
allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet (ABK) samt
andra allmänna bestämmelser utgivna av branschorganisation inom den försäkrades
verksamhetsområde.
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för personskada och sakskada samt för ren
förmögenhetsskada som den Försäkrade i sin rådgivande verksamhet orsakar kontraktspart vid
utförande av den typ av uppdraget som anges i försäkringsbrevet. Högsta ersättning är begränsad till
120 prisbasbelopp.
Exempel på undantag i försäkringen är skada i den mån skadeståndskravet endast kan grundas på
uttrycklig eller underförstådd utfästelse eller garanti. Andra undantag är kostnader för skada som
uppkommer vid mätning, markering, trädfällning, borrning, sprängning, grävning eller liknande
åtgärd även om åtagandet har samband med den rådgivande verksamheten i samband med
avhjälpande av fel i handlingar eller skada som orsakas av att den Försäkrade inte levererat
program, system eller tjänst inom avtalad tid. Vid varje skadetillfälle avseende
konsultvarsförsäkringen för tekniska konsulter tillämpas en självrisk.
Självrisken anges i offerten, försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.

BESÖKSOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Kort beskrivning av skyddet
Försäkringen omfattar personskada uppkommen genom olycksfall och som drabbar besökare i
försäkringstagarens lokaler. Exempel på undantag i försäkringen är skada som kan omfattas av den
allmänna ansvarsförsäkringen eller TFA (kollektiv avtalsgrundad trygghetsförsäkring). Försäkringen
gäller utan självrisk.

OLJESKADEFÖRSÄKRING TREDJE MANS EGENDOM
Kort beskrivning av skyddet
Försäkringen gäller för skada på tredje mans egendom genom oberäknad utströmning av olja från
cistern med tillhörande rörsystem som ägs eller uteslutande används av försäkringstagaren och från
såddan tankbil eller tankvagn som disponeras av försäkringstagaren för transport till och från
försäkringsstället. Försäkringen gäller också för förorening av sjö, vattendrag och vattentäkt.
Exempel på undantag är sådan skada som beror på normalt spill
Vid varje skadetillfälle avseende oljeskadeförsäkringen för tredje mans egendom tillämpas en
självrisk. Självrisken anges i offerten, försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.

KRISFÖRSÄKRING
Kort beskrivning av skyddet
Försäkringen gäller för terapihjälp för anställda som hamnar i psykisk kris på grund av rån, hot, våld
eller annan allvarlig traumatisk händelse som inträffar i samband med tjänsten.
Försäkringen gäller utan självrisk.

OLJESKADEFÖRSÄKRING EGEN EGENDOM
Kort beskrivning av skyddet
Försäkringen gäller för skada genom oberäknad utströmning av olja från cistern med tillhörande
rörsystem på försäkrad egendom eller på försäkringstagaren tillhörig eller arrenderad mark, sjö,
vattendrag och vattentäkt. Exempel på undantag i försäkringen är förlust av den utrunna oljan eller
skada på cisternen varifrån utrströmning skett.
Vid varje skadetillfälle avseende oljeskadeförsäkringen tillämpas en självrisk. Självrisken anges i
offerten, försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.

CISTERNFÖRSÄKRING
Kort beskrivning av skyddet
Försäkringen gäller för brand eller maskinskada på cistern samt plötslig och oförutsedd förlust,
förstöring eller förorening av vätska som rinner ut från cisternen. Exempel på undantag är skada
genom stöld eller svinn, skada genom långsamt utträngande vätska (diffusion), skada som består i
förslitning, förbrukning, korrosion (till exempel rost eller frätning), beläggning, avsättning eller
annan gradvis försämring såsom viktförlust, röta, mögel eller åldrande.
Vid varje skadetillfälle avseende cisternförsäkringen för tredje mans egendom tillämpas en självrisk.
Självrisken anges i offerten, försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.

KYL & FRYSFÖRSÄKRING
Kort beskrivning av skyddet
Försäkringen omfattar skada på egendom i stationär kyl- eller frysenhet genom plötslig och
oförutsedd temperaturändring eller utströmning av vätska eller kylmedium.
Exempel på säkerhetsföreskrifter i försäkringen är att varje enskild Kyl- och frysenhet vara försedd
med larmanläggning för övervakning av temperatur, larmanläggningen ska vara aktiverad och i drift
enligt tillverkarens anvisningar och kopplad till larmcentral.
Vid varje skadetillfälle avseende kyl- och frysförsäkringen tillämpas en självrisk. Självrisken anges i
offerten, försäkringsbrevet eller försäkringsbeviset.

EPIDEMIAVBROTTSFÖRSÄKRING
Kort beskrivning av skyddet
Försäkringen gäller för avbrott som uppstår i den försäkrade rörelsen genom att myndighet med
stöd av lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom.
Med ingripande från myndighet jämställs åtgärd av läkare eller veterinär, på vilka det åligger att
utöva kontrollerande verksamhet inom hälsovårdens område. Försäkringen omfattar inte avbrott
genom myndighetsingripande hos annan än Försäkringstagaren. Exempel på undantag är
Försäkringen gäller inte för avbrott orsakat av följande sjukdomar; afrikansk svinpest, klassisk

svinpest, mul- och klövsjuka, vesikulär svinsjuka (SVD), sjukdomar i gruppen TSE (bland annat galna
kosjukan), aviär influensa (hönspest), legionella.
Vid varje skadetillfälle avseende avbrott tillämpas en karenstid (den tid då ersättning inte lämnas).
Karenstiden anges i försäkringsbrevet men är aldrig kortare än 24 timmar.

