
Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga av dessa villkor är indelade 
efter ett gemensamt system. Detta medför att numreringen inte alltid är löpande. Med tillämp-
ning av grundvillkoren i övrigt gäller följande kompletteringar och ändringar.

C Ansvarsförsäkring 
1. Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen avser endast i försäkringsbrevet angiven verksamhet och gäller för försäkrings-
tagaren (den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit betald och i kraft.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som uppkommit i samband med den försäkrade verksamheten  
i Norden. 

4. Vad försäkringen gäller för

4.1 Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt 4.3.

4.2 Åtagande 
Vid skadeståndskrav – som kan omfattas av försäkringen och som kan beräknas överstiga  
avtalad självrisk – åtar sig bolaget gentemot den försäkrade att
•	 utreda om rätt till skadestånd föreligger
•	 förhandla med den som kräver skadestånd
•	 föra den försäkrades talan vid rättegång och därvid betala de rättegångskostnader som den 

försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan utfå av motpart eller annan
•	 betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge.

4.3 Personskada
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för personskada på kund/patient om det föreligger 
över vägande sannolikhet för att skadan är orsakad av

4.3.1 undersökning, vård, behandling eller liknande  åtgärd under förutsättning att skadan 
kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det valda förfarandet eller genom val 
av ett annat tillgängligt förfarande som enligt en bedömning i efterhand från medicinsk eller 
annan behandlingssakkunnig synpunkt skulle ha till godosett vårdbehovet eller behandlings- 
behovet på ett mindre riskfyllt sätt

4.3.2 fel hos medicinteknisk produkt eller annan behandlingsteknisk produkt eller sjukvårds-
utrustning eller annan behandlingsutrustning använd vid undersökning, vård, behandling eller 
liknande åtgärd eller felaktig hantering därav

4.3.3 felaktig diagnostisering
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4.3.4 olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd

4.3.5 behandling med läkemedel, naturläkemedel, annat behandlingsmedel eller kemisk-teknisk 
produkt i strid med av tillverkare meddelade föreskrifter.

5. Undantag – begränsningar

5.1 Läkemedel med mera
Försäkringen gäller inte om skadan orsakats av läkemedel, naturläkemedel, annat behandlings-
medel eller kemisk-teknisk produkt

5.2 Annan försäkring
Försäkringen gäller inte i den mån skadan kan ersättas genom arbetsskade- eller socialförsäk-
ring. Undantaget tillämpas inte i den mån lagenlig regressrätt föreligger.

Försäkringen gäller inte heller vid skada som kan omfattas av trygghetsförsäkring vid  
arbetsskada enligt kollektivavtal eller liknande, patientförsäkring enligt patientskadelagen 
(1996:799) eller för skada som kan ersättas enligt produktansvarslagen. 

6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
Bolagets ersättningsskyldighet för personskada är begränsad till högst 500 000 kronor för 
varje skadad person dock sammanlagt högst 3 000 000 kronor för skador som inträffar under 
samma försäkringsår, om inte annat anges i försäkringsbrevet.

7. Självrisk
Vid varje skada som leder till att skadestånd utbetalas, dras från de sammanlagda kostnaderna 
för skadestånd, sakkunnigutredning, förhandling, rättegång och räddningsåtgärd ett belopp 
som utgör den försäkrades självrisk.

Försäkringen gäller med en grundsjälvrisk som, om inte annat anges i försäkringsbrevet är  
10 procent av basbeloppet. Avtal kan träffas om annan grundsjälvrisk.

8. Åtgärder i samband med skada

8.2 Anmälan om skada
Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.

8.3 Tidpunkt för skadeståndskrav
Skadeståndskrav ska vidarebefordras till bolaget snarast efter det att försäkrad erhållit dem.

8.4 Utredning med mera
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersök-
ningar, som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet, vilka 
kan genomföras inom den försäkrades verksamhet. 

I händelse av rättegång ska den försäkrade tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och 
sakkunigbevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd personal. 

9. Skadevärderingsregler 

9.1 Skadestånd
Skadestånd bestäms enligt 5 kap. 1–5 §§ och 6 kap. 1 § Skadeståndslagen (1972:207) om inte annat 
följer av detta villkor.

Rätt till skadestånd inträder först om den sammanlagda ersättningen efter samordning enligt  
5 kap. 3 § Skadeståndslagen uppgår till 2 000 kronor eller mer.
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10. Skadeersättningsregler 

10.1 Skadeersättning
Bolaget ersätter
•	 kostnader enligt åtagande i 4.2
med avdrag för 
•	 självrisk enligt 7
samt med tillämpning av villkorens bestämmelser i  övrigt där ersättningen kan påverkas.

10.4 Tidpunkt för betalning av ersättning 
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger 
honom enligt 8. 

Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan, betalas ränta enligt räntelagen. 

Ränta betalas dock inte om räntebeloppet är mindre än 1 procent av basbeloppet. Bolaget 
betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som enligt detta 
villkor ankommit på honom. 

X Allmänna avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt villkor K 302:2 eller för försäk-
ringen gällande grundvillkor.


