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KUNDOLYCKSFALLSFÖRSÄKRING KO 1:2 

Detta villkor är utfärdat av W. R. Berkley Insurance (Europe) Limited, svensk filial nedan benämnt Berkley eller 
försäkringsgivaren. För detta tilläggsvillkor gäller även Berkleys Allmänna avtalsbestämmelser AB 1:1 i tillämpliga 
delar.  

 

1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 

Försäkringen gäller för kund eller annan besökare till 
den försäkrade verksamheten (den försäkrade). 

2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 

Försäkringen gäller för skada som inträffat under den 
tid som försäkringen är i kraft (försäkringstiden). 

3. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 

Försäkringen gäller för skada som inträffar på 
försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet. 

4. FÖRSÄKRINGSBELOPP – HÖGSTA ERSÄTTNING 

Berkleys ersättningsskyldighet är, om inte annat anges 
i försäkringsbrevet, begränsad till högst SEK 500 000  
vid varje skadetillfälle. Detta gäller även då flera 
personer skadas av samma orsak och vid samma 
tillfälle. 

Högsta ersättning per person är dock 

 SEK 100 000 vid rehabilitering efter skada 

 SEK 25 000 vid dödsfall på grund av olycksfall 

Försäkringsbeloppet ingår i det totala 
försäkringsbeloppet för ansvarsförsäkring som anges i 
försäkringsbrevet. 

5. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 

Försäkringen gäller för personskada som drabbar kund 
eller besökare genom olycksfall eller överfall under 
vistelse inom försäkringstagarens lokaler eller på av 
denne försäkrad fastighet, även om försäkringstagaren 
inte är skadeståndsskyldig. 

6. UNDANTAG 

Försäkringen gäller inte för skada som 

 kan ersättas enligt villkoren för ansvarsförsäkring i 
BF 1:4 

 kan ersättas genom Trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada (TFA) 

 de försäkrade tillfogar varandra 

 uppstår då den försäkrade utan skälig anledning 
utsätter sig för risken att skadas 

 uppstår i samband med att den försäkrade utför 
eller medverkar till gärning som enligt svensk lag är 
straffbelagd. 

7. SKADEVÄRDERINGSREGLER 

Skada ersätts enligt skadeståndsrättsliga regler. 

8. SJÄLVRISK 

Försäkringen gäller utan självrisk. 

9. ÅTGÄRDER VID SKADA 

Vid skada ska den försäkrade vidta de åtgärder som 
framgår av Allmänna avtalsbestämmelser AB 1:1 i 
tillämpliga delar. 

10. SKADEREGLERINGSBESTÄMMELSER OCH 
PRESKRIPTION 

10.1 Anmälan om skada 

Anmälan om inträffat olycksfall som kan ge rätt till 
ersättning ska göras till Berkley så snart som möjligt. 

Medgivande för Berkley, eller någon som handlar på 
Berkleys uppdrag, att för bedömning av sin 
ansvarighet inhämta upplysningar från läkare, sjukhus, 
annan vårdanstalt, allmän försäkringskassa eller annan 
försäkringsinrättning ska lämnas om Berkley, eller den 
som handlar på Berkleys uppdrag, begär detta. 

Förutsättning för rätt till ersättning är att den 
försäkrade 

 snarast anlitar läkare 

 under sjuktiden står under fortlöpande läkartillsyn 

 följer läkarens föreskrifter 

 följer Berkleys (eller den som agerar på Berkleys 
uppdrag) anvisningar. 

Om Berkley, eller den som agerar på Berkleys uppdrag, 
begär det ska den försäkrade inställa sig för 
undersökning hos särskilt anvisad läkare. Sådan 
undersökning bekostas av Berkley. 


