
 

 
 

W. R. Berkley Insurance (Europe) Limited, svensk filial. Birger Jarlsgatan 22, 114 34 Stockholm, Sverige org no. 516405-9304  

www.wrbeurope.com.  W. R. Berkley Insurance (Europe) Limited, svensk filial is a branch office of W. R. Berkley Insurance 

(Europe), Limited, authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the 

Prudential Regulation Authority (FRN 223981 Registered Office: 2nd Floor 40 Lime Street London EC3M 7AW) 

Allmänna 
avtalsbestämmelser AB1:2 
  

http://www.wrbeurope.com/


 

 2 

Innehåll 

Försäkringsgivare .......................................................................................................................................... 4 

1. Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen .......................................................................... 5 

2. Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden ............................................................... 5 

2.1 Dröjsmål vid betalning ................................................................................................................. 5 

2.2 Ökad skaderisk ............................................................................................................................. 5 

2.3 Försäkringstagarens rätt att säga upp försäkringen i förtid ........................................................ 5 

3. Premiebetalning och uppgifter för förnyad försäkring................................................................ 5 

3.1 Första premie .............................................................................................................................. 5 

3.2 Förnyelsepremie .......................................................................................................................... 5 

3.3 Tilläggspremie under försäkringstiden ........................................................................................ 5 

3.4 Uppgifter för förnyad försäkring ................................................................................................. 6 

3.5 Definitioner Årslönekostnad........................................................................................................ 6 

3.6 Definitioner Årsomsättning ......................................................................................................... 6 

4. Rätt till premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid ................................................... 6 

5. Upplysningsplikt och riskökning .................................................................................................. 6 

5.1 Upplysningsplikt .......................................................................................................................... 6 

5.1.1 Påföljd vid åsidosättande av upplysningsplikt ............................................................................. 6 

5.2 Ändrade förhållanden – riskökning ............................................................................................. 6 

5.2.1 Påföljd vid riskökning och försummelse att anmäla sådan ......................................................... 7 

5.3 Framkallande av försäkringsfall ................................................................................................... 7 

5.4 Försummelse att anmäla försäkringsfall mm .............................................................................. 7 

5.5 Oriktiga uppgifter m.m. ............................................................................................................... 7 

5.6 Säkerhetsföreskrifter ................................................................................................................... 7 

5.6.1 Påföljd vid försummelse att följa säkerhetsföreskrift ................................................................. 7 

5.7 Räddningsplikt ............................................................................................................................. 7 

5.7.1 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt ................................................................................ 7 

6. Regressrätt och återkrav ............................................................................................................. 7 

7. Dubbelförsäkring ......................................................................................................................... 8 

8. Kvittningsförbehåll ...................................................................................................................... 8 

9. Skaderegleringsbestämmelser och preskription m.m. ................................................................ 8 

9.1 Åsidosättande av skyldighet att anmälan skada ......................................................................... 8 

9.2 Avbrotts- och hyresförlustskada.................................................................................................. 8 

9.3 Ansvarsskada ............................................................................................................................... 8 

9.4 Uppgörelse .................................................................................................................................. 8 



 

 3 

9.5 Förhör/rättegång ......................................................................................................................... 8 

9.6 Utredning ..................................................................................................................................... 8 

9.7 Preskription ................................................................................................................................. 8 

10. Personuppgiftslagen .................................................................................................................... 9 

11. Försäkringsavtalslagen m.m. ....................................................................................................... 9 

12. Tvist om värdering ....................................................................................................................... 9 

13. Allmänna undantag ..................................................................................................................... 9 

13.1 Krig m.m. ..................................................................................................................................... 9 

13.2 Atomkärnprocess ........................................................................................................................ 9 

13.3 Force Majeure ............................................................................................................................. 9 

13.4 Skada som annan åtagit sig att försäkra ...................................................................................... 9 

13.5 Myndighetsåtgärd ..................................................................................................................... 10 

 

  



 

 4 

FÖRSÄKRINGSGIVARE 

W. R. Berkley Insurance (Europe) Limited, svensk filial 

Adress: Birger Jarlsgatan 22, 4 tr, 114 34 Stockholm 

Organisationsnummer: 516405-9304 

Detta är ett villkor från W. R. Berkley Insurance (Europe) Limited, svensk filial, nedan kallat bolaget eller 
försäkringsbolaget. 

Vänligen läs hela försäkringsvillkoret noggrant.  

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtalet som består av 

 försäkringsbrev eller försäkringsbevis med specifikationer och särskilda villkor  

 detta villkor 

 Allmänna avtalsbestämmelser AB1:2 

 Försäkringsavtalslagen (2005:104, FAL) 

 svensk lag och rättspraxis. 

 

Försäkringsbrevet med specifikationer och åsatta försäkringsvillkor gäller före dispositiva lagregler. 
Innehåller de olika delarna av försäkringsavtalet motstridiga bestämmelser gäller tolkningsföreträde i 
den ordning som anges ovan, dock alltid så att särskilda regler har företräde framför generella.  
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1. FÖRSÄKRINGSTIDEN OCH FÖRNYELSE AV 
FÖRSÄKRINGEN 

Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen 
och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
Tecknas försäkring på begynnelsedagen räknas försäk-
ringstiden dock först från den tidpunkt då försäkrings-
avtalet ingås. 

Om någon av parterna inte önskar förnya försäkringen 
ska motparten underrättas om detta senast 30 dagar 
före försäkringstidens slut. Om sådan underrättelse 
inte lämnats förnyas försäkringsavtalet för ytterligare 
ett år såvida inte dröjsmål med premiebetalning  

föreligger. Om högre premie eller ändrade villkor ska 
gälla för den nya försäkringen ska försäkringsbolaget 
meddela detta senast då premieavin sänds ut. Försäk-
ringstagaren har därvid rätt att senast 30 dagar efter 
det att meddelandet avsänts säga upp 
försäkringsavtalet att upphöra vid försäkringstidens 
utgång eller, om försäkringsavtalet förnyats med 
omedelbar verkan.  

2. RÄTT ATT SÄGA UPP FÖRSÄKRINGEN UNDER 
FÖRSÄKRINGSTIDEN 

2.1 Dröjsmål vid betalning 

Bolaget har rätt att vid dröjsmål med 
premiebetalningen säga upp försäkringen, om inte 
dröjsmålet är av ringa betydelse. Uppsägningen ska 
sändas till försäkringstagaren och får verkan tre dagar 
efter den dag då den avsändes. Vid dröjsmål att betala 
premie för en senare premieperiod än den första 
upphör dock försäkringen att gälla först sju dagar efter 
att bolaget har avsänt en påminnelse om premiens 
förfallodag till försäkringstagaren. 

2.2 Ökad skaderisk 

Bolaget har rätt att säga upp försäkringen att upphöra 
före försäkringstidens utgång om:  

i. försäkringstagaren eller den försäkrade har 
väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot 
bolaget, eller 

ii. ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig 
betydelse för risken har ändrats på ett sätt som 
bolaget inte kan antas ha tagit i beräkning. 

Uppsägningen ska göras skriftligen och med 14 dagars 
uppsägningstid, räknat från när bolaget avsände den. 
Uppsägningen ska ske utan oskäligt dröjsmål från det 
att bolaget fick kännedom om det förhållande som 
den grundas på.  

Bolaget kan i stället för att säga upp försäkringen välja 
att ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden. 

Om en sådan ändring görs gäller det som sägs om 
uppsägning i andra stycket. 

2.3 Försäkringstagarens rätt att säga upp 
försäkringen i förtid  

Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen 
att upphöra före försäkringstidens utgång om 

i. bolaget väsentligt åsidosätter sina skyldigheter 
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt 
försäkringsavtalet 

ii. försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar 
någon annan liknande omständighet av väsentlig 
betydelse för försäkringsförhållandet eller 

iii. bolaget har ändrat försäkringsvillkoren med stöd 
av 2.2 tredje stycket (FAL 8:6 tredje stycket). 

3. PREMIEBETALNING OCH UPPGIFTER FÖR 
FÖRNYAD FÖRSÄKRING 

3.1 Första premie 

Premien ska betalas i förskott. Bolagets ansvarighet 
inträder vid försäkringstidens början, även om 
premien ännu inte har betalats. Detta gäller endast 
under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar 
efter det att bolaget skickat ut premieavin. 

Betalas inte premien inom 14 dagar efter 
utsändningen av avi föreligger dröjsmål med 
premiebetalning. Betalas premien senare men innan 
försäkringen sagts upp inträder bolagets ansvarighet 
först dagen efter betalningen. 

3.2 Förnyelsepremie 

Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på 
dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte 
betalas tidigare än 30 dagar efter det att bolaget 
skickat ut premieavin. 

Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, 
dock endast under förutsättning att betalningen sker 
inom en månad från senaste förfallodag för 
betalningen enligt föregående stycke. Bolagets 
ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter 
betalningen.  

3.3 Tilläggspremie under försäkringstiden 

Om tilläggspremien i sin helhet är föranledd av att 
försäkringen ut ökats med ett nytt försäkringsmoment 
gäller för 

Tilläggspremien vad som sagts om första premien 3.1. 

Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 30 
dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin, 
begränsas bolagets ansvar till den tid som den erlagda 
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premien motsvarar såvida inte försäkringen 
dessförinnan sagts upp. 

3.4 Uppgifter för förnyad försäkring 

För beräkning av premie för nytt försäkringsår ska 
försäkringstagaren på anfordran utan dröjsmål lämna 
uppgifter om: 

 Det vid tidpunkten för Uppgiftslämnandet aktuella 
Nyanskaffningsvärdet för maskinerier och 
helvärdeförsäkrade byggnader 

 Ny-, till-, eller ombyggnad eller annan därmed 
jämförlig förbättring av fullvärdeförsäkrad byggnad 

 Det beräknade högsta värdet av varor under 
kommande försäkringsår 

 Förväntat täckningsbidrag 

 Förväntade fasta kostnader 

 Beräknad merkostnad för vikarie 

 Antal resdagar 

 Årslönekostnad 

 Årsomsättning 

Se även p. 5, om upplysningsplikt och ändrade 
förhållanden. 

3.5 Definitioner Årslönekostnad 

Med årslönekostnad förstås: 

 För aktiebolag och ekonomisk förening den under 
det senaste räkenskapsåret redovisade 
lönekostnaden (kontant bruttolön och värdet av 
avgiftspliktiga förmåner minskat med 
kostnadsavdrag) för samtliga arbetstagare, d v s 
summan av de månatliga redovisningar som under 
rubrik ”Sammanlagt underlag för arbets-
givaravgifter och särskild löneskatt” lämnas på 
blankett ”Arbetsgivardeklaration”. Omfattar det 
senaste räkenskapsåret längre eller kortare tid än 
12 månader ska en omräkning till motsvarande 12 
månader göras. 

 För övriga företag och enskilda näringsidkare dels 
lönekostnaden enligt ovan, dels det belopp (lön, 
arvode, etc.) som varje i företaget sysselsatt ägare 
(delägare) för samma tid, som avses enligt ovan, 
tar ut ur rörelsen. 

3.6 Definitioner Årsomsättning 

Med årsomsättning förstås försäljningssumman 
exklusive mervärdesskatt enligt årsredovisningen för 
senaste räkenskapsåret. Omfattar det senaste 
räkenskapsåret längre eller kortare tid än 12 månader 
ska en omräkning till motsvarande 12 
försäljningsmånader göras. 

4. RÄTT TILL PREMIEÅTERBETALNING NÄR 
FÖRSÄKRINGEN UPPHÖR I FÖRTID 

Upphör försäkringsbolagets ansvar i förtid, återbetalas 
oförbrukad del av premien. Försäkringsbolaget har 
rätt att för försäkringstiden fram till dess att 
försäkringen upphör efter uppsägning, erhålla den 
premie som skulle ha varit tillämplig, om försäkringen 
från början hade bestämts att gälla för den kortare 
tiden 

Om försäkrad egendom skadats är den premie som 
belöper på ett försäkringsbelopp motsvarande 
skadeersättningen förbrukad. 

5. UPPLYSNINGSPLIKT OCH RISKÖKNING 

5.1 Upplysningsplikt 

Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att 
på bolagets begäran lämna upplysningar som kan ha 
betydelse för frågan om försäkringen ska meddelas. 
Detsamma gäller om försäkringstagaren begär att få 
försäkringen utvidgad eller förnyad. 
Försäkringstagaren ska ge riktiga och fullständiga svar 
på bolagets frågor. Även utan förfrågan ska 
försäkringstagaren lämna uppgift om förhållanden av 
uppenbar betydelse för riskbedömningen.  

Under försäkringstiden ska försäkringstagaren på 
begäran ge bolaget upplysningar om förhållanden som 
anges i första stycket. 

En försäkringstagare som inser att bolaget tidigare har 
fått oriktiga eller ofullständiga uppgifter om 
förhållanden av uppenbar betydelse för 
riskbedömningen är skyldig att utan oskäligt dröjsmål 
rätta uppgifterna. 

5.1.1 Påföljd vid åsidosättande av upplysningsplikt 

Har försäkringstagaren uppsåtligen eller av 
oaktsamhet eftersatt sin upplysningsplikt och kan 
bolaget visa att det inte skulle ha meddelat försäkring 
om upplysningsplikten hade fullgjorts, är bolaget fritt 
från ansvar för inträffade försäkringsfall. Kan bolaget 
visa att det skulle ha meddelat försäkring mot högre 
premie eller i övrigt på andra villkor än som avtalats, 
är dess ansvar begränsat till vad som svarar mot den 
premie och de villkor i övrigt som har avtalats. Har 
bolaget inte tagit återförsäkring som annars skulle ha 
tecknats, ska ansvaret anpassas efter detta. 

5.2 Ändrade förhållanden – riskökning 

Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäk-
ringen och medför ändringen ökad risk för skada, ska 
försäkringstagaren meddela detta till bolaget. 
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5.2.1 Påföljd vid riskökning och försummelse att 
anmäla sådan 

Har risken för försäkringsfall ökat genom ändring av 
ett sådant förhållande som angetts i försäkringsavtalet 
eller som försäkringstagaren uppgett för bolaget i 
samband med avtalsslutet och har den försäkrade 
vidtagit eller samtyckt till den åtgärd som medfört 
riskökningen, är bolaget helt eller delvis fritt från 
ansvar enligt vad som sägs i 5.1.1. Detsamma gäller 
om annars en sådan riskökning har förekommit och 
försäkringstagaren har försummat att anmäla detta 
enligt vad som föreskrivs ovan. 

5.3 Framkallande av försäkringsfall 

Bolaget är fritt från ansvar mot en försäkrad som har 
framkallat ett försäkringsfall uppsåtligen eller genom 
grov vårdslöshet. Detsamma gäller om den försäkrade 
annars antas ha handlat eller underlåtit att handla i 
vetskap om att detta innebär en betydande risk för att 
skadan skulle inträffa. 

Har en försäkrad förvärrat följderna av ett 
försäkringsfall på ett sätt som sägs i första stycket, är 
bolaget fritt från ansvar mot den försäkrade i den 
utsträckning förhållandet har påverkat skadan. 

Med den försäkrade likställs den försäkrades företags-
ledning, personer i arbetsledande ställning inom 
företaget eller i verksamhet eller på arbetsplatsen. 

5.4 Försummelse att anmäla försäkringsfall mm  

Om den ersättningsberättigade har försummat att 
följa försäkringsvillkor om skyldighet att anmäla 
försäkringsfall till bolaget inom viss tid eller villkor 
eller anvisningar enligt dessa om skyldighet att 
medverka vid utredningen av försäkringsfallet eller av 
bolagets ansvar, och försummelsen har medfört skada 
för bolaget, kan den ersättning som annars skulle ha 
betalats till denne sättas ned efter vad som är skäligt 
med hänsyn till omständigheterna. 

Om den försäkrade vid ansvarsförsäkring har gjort sig 
skyldig till sådan försummelse som nyss nämnts, har 
bolaget i stället och endast rätt att från den försäkrade 
återkräva en skälig del av vad bolaget har utgett till 
den skadelidande. 

5.5 Oriktiga uppgifter m.m.  

Om den försäkrade eller någon annan som begär 
ersättning av bolaget efter ett försäkringsfall 
uppsåtligen eller av grov vårdslöshet oriktigt har 
uppgett eller förtigit eller dolt något av betydelse för 
bedömningen av rätten till ersättning från 
försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha 

betalats till denne sättas ned efter vad som är skäligt 
med hänsyn till omständigheterna. 

5.6 Säkerhetsföreskrifter  

Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa 
bestämda handlingssätt eller anordningar som är 
ägnade att förebygga eller begränsa skada eller om 
vissa bestämda kvalifikationer hos den försäkrade eller 
dennes anställda eller andra medhjälpare. 

5.6.1 Påföljd vid försummelse att följa 
säkerhetsföreskrift 

Om den försäkrade vid försäkringsfallet har 
försummat att följa en säkerhetsföreskrift som 
framgår av försäkringsvillkoren eller av en författning 
som villkoren hänvisar till, betalas ersättning från 
försäkringen endast i den utsträckning skadan får 
antas ha inträffat även om föreskriften hade iakttagits. 
Med den försäkrade likställs annan som har haft att 
tillse att föreskriften följdes. 

5.7 Räddningsplikt 

När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara 
omedelbart förestående, ska den försäkrade efter för-
måga vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan 
och, om någon annan är ersättningsskyldig, för att 
bevara den rätt bolaget kan ha mot denne. 

Med den försäkrade likställs den försäkrades företags-
ledning, personer i arbetsledande ställning inom 
företaget eller i verksamhet eller på arbetsplatsen. 

5.7.1 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt 

Har den försäkrade uppsåtligen åsidosatt sina skyldig-
heter enligt ovan, kan ersättningen sättas ned såvitt 
angår honom efter vad som är skäligt med hänsyn till 
hans förhållanden och omständigheterna i övrigt. 
Detsamma gäller om den försäkrade har åsidosatt sina 
skyldigheter med vetskap om att det innebar en 
betydande risk för att skadan skulle inträffa eller 
annars genom grov vårdslöshet. 

6. REGRESSRÄTT OCH ÅTERKRAV 

I den mån bolaget har betalat ersättning övertar 
bolaget den försäkrades rätt att kräva ersättning av 
den som är ansvarig för skadan. 

Om den försäkrade avstår från sin rätt till ersättning 
från annan enligt kontrakt, garanti eller liknande eller 
avstår från återkravsrätt, begränsas bolagets 
ersättningsskyldighet i motsvarande mån och utgiven 
ersättning ska återbetalas till bolaget. 

Har bolaget betalat ersättning på felaktig grund som 
beror på den försäkrade, är denna skyldig att genast 
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återbetala beloppet jämte dröjsmålsränta enligt 
tillämplig räntelag från dagen för utbetalningen och 
tills återbetalning sker. 

7. DUBBELFÖRSÄKRING 

Är intresse som omfattas av denna försäkring 
försäkrat även genom annan försäkring och finns i 
denna förbehåll om dubbelförsäkring gäller samma 
förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten 
fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i 
6 kap 4 § försäkringsavtalslagen.  

Om dubbelförsäkringsöverenskommelse (DÖ) gäller 
mellan de försäkringsbolag som har lämnat försäkring 
för samma risk, ska fördelningen istället ske i enlighet 
med denna.  

8. KVITTNINGSFÖRBEHÅLL 

Bolaget har rätt att infria sin ersättningsskyldighet 
gentemot den försäkrade genom kvittning med 
fordran som bolaget kan ha mot annan försäkrad eller 
försäkringstagaren. 

9. SKADEREGLERINGSBESTÄMMELSER OCH 
PRESKRIPTION M.M. 

Den försäkrade är skyldig att till bolaget anmälan för-
säkringsfall (skada eller tvist) som kan medföra förlust, 
kostnad eller skadeståndskrav så snart som möjligt. 
Vid inbrott, rån, överfall, stöld och skadegörelse skall 
även polisanmälan snarast göras och kopia på denna 
sändas in till bolaget. Om talan (stämning) aviseras 
eller väcks mot den försäkrade ska detta omedelbart 
anmälas till bolaget.  

Om den försäkrade inte iakttar sina skyldigheter enligt 
bestämmelserna i stycke ett ovan och om 
försummelsen har medfört skada för 
försäkringsbolaget, kan den ersättning som annars 
skulle ha betalats helt utebli eller sättas ned efter vad 
som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.  

9.1 Åsidosättande av skyldighet att anmälan 
skada 

Den som äger fordran på grund av försäkringsfall ska 
framställa anspråk avseende denna inom 12 månader 
från inträffat försäkringsfall. I annat fall har han 
förlorat sin rätt till ersättning. 

9.2 Avbrotts- och hyresförlustskada 

Avbrotts- och hyresförlustskada regleras efter ansvars-
tidens slut. Den försäkrade ska, utöver vad som sägs 
ovan, senast 3 månader efter ansvarstidens slut över-
lämna skriftligt och slutgiltigt ersättningskrav till 
bolaget, upprättat i överensstämmelse med de för 

försäkringen gällande villkoren. Annars går rä̈tten till 
ersättning förlorad.  

9.3 Ansvarsskada 

Då den försäkrade får ett skadeståndskrav eller får 
kännedom om att ett skadeståndskrav kommer att 
framställas mot denne, ska skadeståndskravet eller 
den kännedom om detsamma som den försäkrade 
fått, anmälas till bolaget snarast och senast inom 12 
månader från det att denne mottagit skadeståndskrav. 
Annars går rätten till försäkringsskydd förlorad. 

9.4 Uppgörelse 

Bolaget ska ha full handlingsfrihet i genomförandet av 
förhandlingar och skadereglering. Medgivande, erbju-
dande, löfte eller ersättning från den försäkrade eller 
för den försäkrades räkning får ej göras eller ges utan 
bolagets godkännande. Iakttar den försäkrade inte av 
bolaget lämnade föreskrifter är bolaget fritt från 
ansvarighet om inte kravet uppenbart var lagligen 
grundat. Har bolaget förklarat sig villiga att göra upp i 
godo med den som kräver skadestånd är bolaget fritt 
från skyldighet att ersätta därefter uppkommen 
kostnad och att utföra ytterligare utredning. 

9.5 Förhör/rättegång 

Har den försäkrade i sak som kan beröra försäkringen 
kallats till förhör inför polis- eller annan myndighet 
eller har han i sådan sak instämts till domstol, ska han 
omedelbart meddela bolaget härom. Bolaget äger rätt 
att efter samråd med försäkrad utse rättegångsombud 
samt lämna denne för rättegången erforderliga 
anvisningar och instruktioner. 

9.6 Utredning 

Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa 
de utredningar, analyser  

och undersökningar som är av betydelse för att 
bedöma skadefallet och försäkrads ansvarighet, och 
som kan genomföras inom den försäkrades 
verksamhet. I händelse av rättegång ska försäkrad 
tillse att i erforderlig utsträckning vittnes- och 
sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos denne 
anställd personal. 

9.7 Preskription 

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning 
måste väcka talan mot bolaget inom 10 år från 
tidpunkten när det förhållande som enligt 
försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. 
Annars går rätten till ersättning förlorad.  
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Om anspråk på ersättning har framställts till bolaget 
inom nämnda tid, får talan dock alltid väckas inom 6 
månader från det att bolaget har meddelat slutligt 
ställningstagande till anspråket.  

Bolaget har rätt att förkorta fristen enligt andra 
stycket genom att skriftligen förelägga den försäkrade 
att väcka talan senast inom 12 månader från det att 
denne har fått del av föreläggandet. Annars går rätten 
till ersättning förlorad.  

10. PERSONUPPGIFTSLAGEN 

Personuppgiftslagen, PuL, innehåller regler 
beträffande behandling av personuppgifter. Lagens 
huvudsyfte är att skydda din personliga integritet 
vilken vi också vill värna om i vår verksamhet. För att 
kunna fullgöra vårt uppdrag som 
försäkringsförmedlare behöver vi inhämta, bearbeta 
och utlämna personuppgifter rörande 
försäkringstagaren, den försäkrade och andra 
personer som har betydelse för försäkringen. Vi 
inhämtar bl a uppgifter från dig, försäkringsgivare, 
försäkringsadminstratörer och myndigheter. De 
personuppgifter som kan komma ifråga är till exempel 
namn, adress, personnummer, telefonnummer,  
e-postadress samt försäkringsrelaterade 
personuppgifter. Dessa uppgifter är nödvändiga för att 
vi ska kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig samt 
för att vi ska kunna nå dig med aktuell information om 
våra andra produkter och övriga tjänster. 
Personuppgifterna kan komma att behandlas av annat 
bolag som vi samarbetar med för att kunna fullgöra 
vårt uppdrag, till exempel försäkringsgivare och 
skaderegleringsföretag. 

Utdrag ur bolagets register kan erhållas genom att 
kontakta bolaget. 

Bolaget har rätt att i ett för försäkringsbranschen 
gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera 
anmälda skador kopplade till denna försäkring. 

11. FÖRSÄKRINGSAVTALSLAGEN M.M. 

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i 
försäkringsavtalslagen och i övrigt svensk rätt. 

12. TVIST OM VÄRDERING 

Vid tvist om värdet av skada på egendom eller av 
avbrotts- eller hyresförlust ska på begäran av part 
värderingen hänskjutas till avgörande av tre skjljemän. 
Vardera parten utser en skiljeman, som ska vara 
opartisk och sakkunnig i den fråga tvisten gäller. 
Tredje skiljeman ska utses av de båda skiljemännen 
om annan överenskommelse inte träffats.  

Tredje skiljemannens värde gäller, om det inte 
överstiger det högsta eller understiger det lägsta 
värde, som någon av de två andra kommit till. Om 
tredje skiljemannens värde är det högsta värdet, ska 
det högsta värde gälla vartill de andra skiljemännen 
kommit. Om tredje skiljemannens värde är det lägsta 
värdet, ska det lägsta värde gälla vartill de andra 
skiljemännen kommit. 

Vid värderingen tillämpas villkorens värderingsregler. 
Parterna ska ges tillfälle att lägga fram den utredning 
de vill åberopa och närmare utveckla sin uppfattning. I 
skiljedomen ska anges hur värdet av skadan beräknats.  

I övrigt gäller lagen om skiljemän. 

13. ALLMÄNNA UNDANTAG 

13.1 Krig m.m. 

Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller 
omfattning direkt eller indirekt orsakats av eller står i 
samband med krig, krigsliknande händelse, 
inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp eller 
arbetsmarknadskonflikt. 

Försäkringen omfattar inte heller terrorism, sabotage 
eller åtgärd av makthavare som obehörigen tagit 
makten. 

13.2 Atomkärnprocess 

Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller 
omfattning har samband med atomkärnprocess, till 
exempel kärnklyvning, kärnsammansmältning eller 
radioaktivt sönderfall. 

13.3 Force Majeure 

Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå 
om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller 
iståndsättande av skadad egendom fördröjs pga krig, 
krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller 
uppror eller pga arbetsmarknadskonflikt, konfiskation 
eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller 
skada på egendom genom order från regering eller 
myndighet. 

Förbehållet avseende arbetsmarknadskonflikt gäller 
även om försäkringsbolaget vidtagit eller är föremål 
för konfliktåtgärder. 

13.4 Skada som annan åtagit sig att försäkra 

Försäkringen gäller inte för skada som leverantör, 
entreprenör eller annan enligt åtagande i avtal eller 
enligt köprättslig lagstiftning är skyldig att ersätta. 
Undantaget tillämpas inte i den mån leverantör, 
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entreprenör eller annan inte kan fullgöra sitt åtagande 
och den försäkrade kan styrka detta. 

Är den försäkrade tillverkare eller försäljare av den 
försäkrade egendomen, lämnas inte ersättning för 
skada på denna, om skadan skulle ha omfattats av för 
branschen gängse garanti vid försäljning eller leverans. 

13.5 Myndighetsåtgärd 

Bolaget är inte ansvarigt för skada genom 
konfiskation, rekvisition, embargo eller annan 
myndighetsåtgärd. 

 


