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3.3. Ansvarsförsäkring för VD och styrelse i AB

3.01. Vem försäkringen gäller för och försäkrad verksamhet 
3.01.1 Försäkringen gäller för personer i bolag som anges i försäkringsbrevet och som i laga ordning är valda före detta, nuvarande 
eller framtida styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör (VD), vice VD samt andra personer som faktiskt utövat 
en företagsledande funktion, till exempel koncernchef. 

3.01.2 Dotterbolag 
Om ett dotterbolag* inom Sverige bildas eller förvärvas under försäkringstiden gäller försäkringen även för dotterbolagets perso-
ner enligt 3.3.01.1. Försäkringen gäller dock endast för anspråk* som baseras på en handing eller underlåtenhet som begåtts efter 
tidpunkten för bildandet eller förvärvet av dotterbolaget. 
Om ett dotterbolag* säljs eller avvecklas efter det att försäkringen börjat gälla omfattar försäkringen också i fortsättningen krav 
mot försäkrad i dotterbolaget. Försäkringen gäller dock endast för anspråk* som baseras på en handling eller underlåtenhet som 
begåtts före tidpunkten för försäljningen eller avvecklingen. 

3.01.3 Dödsbo eller konkursbo 
Om försäkrad person skulle avlida eller försättas i konkurs omfattas dennes dödsbo respektive konkursbo av försäkringen. 

3.02. När försäkringen gäller 
3.02.1 Försäkringen gäller för anspråk* enligt punkt 3.3.11 som för första gången framställs mot försäkrad under försäkringstiden 
samt ombudskostnader enligt punkt 3.3.11.4 och 3.3.11.5 som försäkrad blir betalningsansvarig för under försäkringstiden. 
Försäkringen gäller endast för anspråk* som grundas på försäkrads handling eller underlåtenhet som orsakas under försäkringsti-
den eller, i förekommande fall, den retroaktiva tiden*. 

3.02.2 Rätt att meddela omständigheter 
Om försäkrad under försäkringstiden* för första gången får kännedom om omständigheter* som ger skälig anledning att befara 
kommande anspråk* enligt ovan äger den försäkrade rätt att skriftligen meddela omständigheterna till bolaget före försäkringsti-
dens slut. Om omständigheterna meddelats gäller försäkringen för sådant anspråk* även om det framställs efter försäkringstiden, 
förutsatt att det väsentligen grundar sig på de meddelade omständigheterna. 

3.02.3 Efteranmälningsskydd 
3.02.3.1 Efter att försäkringen avslutats gäller försäkringen för anspråk* som framställs mot försäkrad och anmäls till bolaget 
senast 12 månader efter försäkringens upphörande under förutsättning att skadan orsakats av handling som företagits under för-
säkringens giltighetstid samt att anspråket inte omfattas av försäkring i annat försäkringsbolag. 

3.02.3.2 Utöver den efteranmälningsperiod som omfattas av punkt 3.3.02.3.1 har försäkringstagaren eller de försäkrade rätt att 
teckna ytterligare förlängd efteranmälningsperiod, mot att betala en premie enligt något av följande alternativ: 
•  12 månader för 75 % av senaste årets premie (total efteranmälningsperiod 24 månader) 
•  24 månader för 100 % av det senaste årets premie (total efteranmälningsperiod 36 månader). 
 
Försäkringstagaren eller de försäkrade ska skriftligen begära köp av förlängt efteranmälningsskydd senast 14 dagar efter försäk-
ringstidens slut. Under denna tid gäller försäkringen för anspråk* under förutsättning att kravet orsakats av handling som företagits 
under försäkringstidens ordinarie giltighetstid samt att anspråket inte omfattas av försäkring i annat försäkringsbolag. Premien för 
förlängt efteranmälningsskydd* ska betalas enligt 15.03.3. 

Anmärkning 
Med handling avses även underlåtenhet att handla. 
 
3.03. Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för försäkrad när denne utför uppdrag enligt 3.3.01.1 för aktiebolag med säte inom Sverige. Försäkringen gäller 
för anspråk* som kan prövas av domstol inom Norden samt ombudskostnader enligt 3.3.11.4 samt 3.3.11.5 som uppstått i Norden.

3.08. Försäkringsbelopp 
Försäkringsbeloppet anger det belopp till vilket skadeståndsansvar, betalningsansvar enligt aktiebolagslagen, utrednings-, under-
söknings-, förhandlings-, räddnings-, ränte-, ombuds-, expert rättegångs- och skiljemannakostnader sammanlagt är försäkrade. 
Försäkringsbeloppet framgår av försäkringsbrevet. 

3.11. Vad försäkringen gäller för 
3.11.1 Skadeståndsskyldighet 
Försäkringen omfattar skadeståndskyldighet enligt 29 kap aktiebolagslagen samt i förekommande fall allmänna skadeståndsrätts-
liga regler för ren förmögenhetsskada som försäkrad orsakar genom oaktsamhet när denne utövar sitt uppdrag. 
Försäkringen omfattar även den skadeståndsskyldighet för materiell eller immateriell skada som den försäkrade kan bli skyldig 
att betala enligt Artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Dataskyddsförordningen). 
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3.11.2 Gäldsansvar (medansvar) 
Försäkringen omfattar försäkrads ansvar på grund av oaktsamhet enligt 25 kap 18 § aktiebolagslagen. 

3.11.3 Bristtäckningsansvar 
Försäkringen omfattar försäkrads ansvar på grund av oaktsamhet enligt 17 kap 7 § aktiebolagslagen. 

3.11.4 Brottmål 
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombudskostnader om den försäkrade inte har rätt till offentlig försvarare. För-
säkringen gäller för försvar av försäkrad om denne delges misstanke om brott eller åtalas för brott på grund av vårdslös gärning i 
uppdrag inom verksamhet i bolag som anges i försäkringsbrevet samt i dotterbolag enligt punkt 3.3.01.2 under försäkringstiden*. 
Försäkringen gäller även när brottet påstås innebära uppsåtlig gärning men förundersökningen avslutas utan att åtal väcks eller 
att väckt åtal läggs ner eller ogillas. I vissa fall föreligger återbetalningsskyldighet av ombudskostnader enligt 3.3.43.5. Ombudet 
ska skriftligen godkännas av bolaget. 

Anmärkning 
Med brott avses straffbelagd gärning enligt brottsbalken, aktiebolagslagen, skattebrottslagen, miljöbalken samt lagen om skydd 
för företagshemligheter. 

3.11.5 Undersökning 
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga ombudskostnader eller andra expertkostnader för försäkrad i samband med un-
dersökning som företas av behörig myndighet eller organisation under försäkringstiden, till exempel av Finansinspektionen eller 
börsstyrelse i syfte att utreda om oegentligheter förekommit vid förvaltningen av bolag som anges i försäkringsbrevet för vilken 
försäkrad kan ha ansvar och som omfattas av försäkringen. Ombudet ska skriftligen godkännas av bolaget. 

3.11.6 Ersättning till bolaget 
Försäkringen ersätter bolaget1 i den mån detta i sin tur lämnat ersättning till försäkrad person eller till dennes motpart i anledning 
av anspråk* eller brottmål. Ersättning betalas dock endast under förutsättning att försäkrad person annars varit berättigad till er-
sättning enligt denna försäkring och då endast i den mån försäkringsersättning inte utbetalats till denne. 
Försäkringen ersätter inte kostnader i form av avgifter eller skatter som uppstått till följd av att ersättning lämnats till försäkrad 
person eller dennes motpart. 

1Anmärkning 
Med bolaget avses här det eller de bolag som anges i försäkringsbrevet samt dotterbolag enligt punkt 3.3.01.2 vars företrädare 
enligt 3.3.01.1 omfattas av försäkringen. 

3.11.20 Åtagande 
Vid anspråk* som omfattas av försäkringen åtar sig försäkringsgivaren att 
•  utreda om ansvar föreligger 
•  förhandla med den som framställt anspråket 
•  föra försäkrads talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de nödvändiga och skäliga rättegångs- eller 
 skiljemannakostnader som försäkrad åsamkas eller åläggs att betala och som denne inte kan få ut av motpart eller annan 
•  betala ersättning som försäkrad enligt gällande rätt är skyldig att utge. 

3.12. Vad försäkringen inte gäller för 
Försäkringen gäller inte för 
3.12.1 anspråk* avseende straffskadestånd (punitive damages), viten eller böter. 
 
3.12.2 anspråk* som direkt eller indirekt grundas på eller är en följd av befarad eller inträffad miljöskada, miljöförorening eller 
miljöbrott. Dock ersätts ombudskostnader enligt punkt 3.3.11.4. 
 
3.12.3 anspråk* som grundar sig på tredskodom mot försäkrad. 
 
3.12.4 anspråk* som grundar sig på handling eller underlåtenhet som försäkrad gör sig skyldig till genom brott, grov vårdslöshet 
eller till någon del orsakat med uppsåt.  Dock ersätts ombudskostnader enligt punkt 3.3.11.4. 
 
3.12.5 anspråk* avseende ersättningsskyldighet som försäkrad iklätt sig såvida inte denna följer av allmänna skadestånds- och 
aktebolagsrättsliga regler. 
 
3.12.6 anspråk* som framställs av en försäkrad mot en annan försäkrad. 
 
3.12.7 anspråk* som har samband med att försäkrad erhållit otillåten ersättning, förmån eller annan vinning. 
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3.12.9 anspråk* som grundas på eller är en följd av handling, underlåtenhet eller annan omständighet som orsakats efter det att 
•  bolag som anges i försäkringsbrevet fusioneras med annan 
•   någon ensam eller i samverkan med andra, direkt eller indirekt förvärvar rätten att utöva mer än 50 % av den sammanlagda 
 rösträtt som vid försäkringstidens början tillkommer ägarna till bolag som anges i försäkringsbrevet såvida inte bolaget på 
 försäkringstagarens begäran inför sådan händelse skriftligen medger försäkringsskydd för särskilt fall. 
 
3.12.10 anspråk* som grundar sig på faktiskt eller påstått förhållande eller handling som en gång anmälts under tidigare försäkring 
oavsett om denna funnits hos bolaget eller annan försäkringsgivare. 

3.12.11 det som kan utfås av staten eller annan vid undersökning och brottmål. 
 
3.12.30 den del av ersättning som kan erhållas från annan försäkring.

3.42. Självrisk 
Försäkringen gäller utan självrisk* om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
Självrisken för brottmål och undersökning enligt 3.3.11.4 respektive 3.3.11.5 är dock 20 % av ombudskostnaderna dock lägst 1 
prisbasbelopp*. 

3.43. Skadeersättningsregler 
Bolaget ersätter 
•  kostnaderna enligt 3.3.11 
•  räddningskostnader enligt 3.3.43.2 
med avdrag för 
•  självrisk* enligt 3.3.42.

3.43.1 Högsta ersättning 
Vid varje försäkringsfall* är Bolagets ersättningsskyldighet begränsat till försäkringsbeloppet som anges i försäkringsbrevet. 
Ett försäkringsfall* anses föreligga för 
•  samtliga anspråk* som har sin grund i samma handling eller underlåtenhet 
•  samtliga anspråk* som har sin grund i att samma typ av handling eller underlåtenhet upprepas. 
Vid flera anspråk enligt ovan anses anspråket vara framställt vid den tidpunkt då det första anspråket framställdes mot försäkrad. 
För alla försäkringsfall* under ett och samma försäkringsår är Länsförsäkringars ersättningsskyldighet begränsat till försäkrings-
beloppet som anges i försäkringsbrevet. 
Försäkringsbeloppet för ombudskostnader enligt 3.3.11.4 och 3.3.11.5 är dock begränsat till 1 miljon kronor för varje försäkringsfall 
och alla försäkringsfall under ett och samma försäkringsår.

3.43.2 Räddningskostnad 
Om försäkrad haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa omedelbart förestående eller inträffad skada som kan föranleda an-
språk* som omfattas av försäkringen, lämnas ersättning om åtgärderna med hänsyn till omständigheterna varit skäliga. 

3.43.3 Tidpunkt för betalning av ersättning 
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt avsnitt 13.

3.43.4 Räntebestämmelser 
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. 
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*. 
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommer på honom enligt avsnitt 13.
Har sådan ränta utgivits till den skadelidande äger bolaget rätt att av den försäkrade återkräva räntekostnaden. 

3.43.5 Ersättning för ombudsarvode 
Ersättning à conto förutsätter särskild prövning. Bolaget åtar sig inte utbetalning oftare än en gång i halvåret. Ersättning utgår med 
skäliga och nödvändiga ombudskostnader som bolaget skriftligen godkänt samt inte kan betalas av annan. Har ersättning betalats 
och visar det sig att försäkrad dömts för grovt vårdslös eller uppsåtlig gärning ska utbetalt belopp återbetalas.
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13. När skada inträffat 

13.02.1 Anmälan om skada 
Om det mot försäkrad framställs anspråk*, påbörjas en undersökning, delges misstanke om brott eller räddningsåtgärder vidtas ska 
detta anmälas till bolaget så snart som möjligt.  

13.02.1.1 Påföljd vid åsidosättande av Anmälan om skada 
Om den ersättningsberättigade har försummat att följa bestämmelsen om att anmäla skada enligt 02.1 och detta har medfört skada 
för bolaget, kan den ersättning som annars skull ha betalats, sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.  
Om bolaget har betalat ut ersättning till skadelidande har bolaget rätt att från den försäkrade återkräva en skälig del av vad bolaget 
har utbetalt till den skadelidande. 
Observera att anspråk på försäkringsersättning måste framställas inom ett år enligt 13.02.2.

13.02.2 Anspråk på försäkringsersättning eller försäkringsskydd 
Anspråk mot försäkringen med anledning av skadeståndskrav mot försäkrad måste anmälas till bolaget senast inom ett år från 
tidpunkten när försäkrad fick kännedom om skadeståndskravet. Framställs anspråket senare är bolaget fritt från ansvar och ersätt-
ningsskyldighet. 

13.02.3 Uppgörelse i godo 
Om bolaget så begär är försäkrad skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den som kräver ersättning. Försäkrad har inte rätt 
att utan bolagets tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller utbetala ersättning. Försäkrad är även 
skyldig att förhindra att försäkrad ådöms ersättningsskyldighet genom tredskodom. 
Iakttar försäkrad inte av bolaget lämnade anvisningar eller föreskrifter kan den ersättning som annars skulle ha betalats sättas ned 
efter vad som är skäligt om inte kravet uppenbart var lagligen grundat. 
Har bolaget förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver ersättning av försäkrad är bolaget fritt från ansvar och er-
sättningsskyldighet därutöver. 

13.02.4 Räddningsplikt 
Försäkrad ska efter förmåga 
•  avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående 
•  begränsa skada som redan inträffat. 
Försäkrad ska vidare medverka till att i förekommande fall återkravsrätten mot tredje man bevaras. 
 
13.02.5 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt 
Om försäkrad uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte iakttagit sin räddningsplikt enligt ovan, och om det kan antas att detta varit 
till men för bolaget är bolaget berättigad till skäligt avdrag på ersättningsbelopp som annars bort utbetalas. 

13.02.6 Oriktiga uppgifter 
Om försäkrad svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan ersättningen bortfalla eller be-
gränsas. 

13.02.7 Polisutredning och 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 underrätta bolaget härom. Bolaget äger rätt att efter samråd med den försäkrade utse 
rättegångsombud samt lämna denne för rättegången nödvändiga anvisningar och instruktioner. 

13.02.8 Utredning 
Försäkrad är skyldiga att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar som är av betydelse för att bedöma 
skadefallet och försäkrads ansvarighet, vilka kan genomföras inom försäkrads verksamhet. I händelse av rättegång ska försäkrad 
tillse att i erforderlig utsträckning vittnesoch sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av anställd personal hos bolag som anges i 
försäkringsbrevet. 
Om försäkrad åsidosätter sina skyldigheter enligt ovan och om det kan antas att detta varit till men för bolaget är bolaget berättigat 
till skäligt avdrag på ersättningsbelopp som annars bort utbetalas.

14. Allmänna undantag 

14.02. Krig 
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. 

14.03. Atomkärnprocess 
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess, till exempel kärnklyvning, 
kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall, inklusive radonstrålning. 
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14.06. Sanktionsbegränsning och undantagsklausul 
Om bolaget kan komma att exponeras för någon sanktion, förbud eller inskränkning under en resolution från FN eller handels- el-
ler ekonomiska sektioner, lagar eller föreskrifter från EU, Storbrittanien, Nordirland eller USA, gäller försäkringen inte för skada, 
förmån eller annan ersättning.

15. Allmänna avtalsbestämelser 

15.01. 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 försäkringstiden dock först från den tidpunkt då försäkringsavtalet ingås. 
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar den premie som bolaget genom utsänd avi 
underrättar honom om. Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla för den nya försäkringen ska bolaget meddela detta senast 
då premieavin sänds ut. 
Har bolaget anledning att inte förnya försäkringen ska försäkringstagaren underrättas om detta senast en månad före försäkrings-
tidens slut. Skickas meddelandet senare förlängs försäkringen med lika många dagar som meddelandet är försenat.  

15.02. Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden 
15.02.1 Bolaget har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen att upphöra 
•  3 dagar efter uppsägningen vid första premieperioden (nyteckning) 
•  7 dagar efter uppsägningen vid senare premieperiod. (Se dock 15.02.6.) 

15.02.2 Bolaget har rätt att säga upp försäkringen före försäkringstidens utgång 
•  om försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot bolaget 
•  när de förhållanden som ligger till grund för försäkringen ändras på ett sätt som bolaget inte kan antas ha tagit i beräkning och 
 som medför att risken för skada ökar. 

15.02.5 Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort. 

15.02.10 Förändring av avtal vid terroristattack 
Bolagets återförsäkring kan med anledning av skada orsakad av terrorism komma att förändras. Bolaget äger därför rätt att helt ex-
kludera eller förändra sitt åtagande enligt detta avtal med anledning av skada orsakad av terrorism 7 dagar efter det att meddelande 
härom avsänts till försäkringstagaren. 

15.03. Premiebetalning och uppgifter för förnyad försäkring 
15.03.1 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. 

15.03.2 Förnyad försäkring 
15.03.2.1 Uppgifter för förnyad försäkring 
För beräkning av premie för nytt försäkringsår ska försäkringstagaren utan dröjsmål lämna uppgift om den vid tidpunkten för upp-
giftslämnandet aktuella tillgångssumman för de bolag vars personer omfattas av försäkringen enligt punkt 3.3.01.

15.03.2.2 Förnyelsepremie 
Premien för förnyad försäkring ska betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 1 månad 
efter det att bolaget skickat ut premieavin. 
Försäkringen förnyas under förutsättning att premien betalas inom här föreskriven tid. 
Försäkringen förnyas även om premien betalas senare än inom föreskriven tid, dock endast under förutsättning att betalning sker 
innan försäkringen sagts upp. Bolagets ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter betalningen. 

15.03.3 Tilläggspremie under försäkringstiden 
Om tilläggspremien i sin helhet är föranledd av att försäkringen utökats, gäller för tilläggspremien vad som sagts om första premien 
(se 15.03.1). 
Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar efter det att bolaget skickat ut premieavin, begränsas bolagets ansvarig-
het till vad som svarar mot betald premie. 

15.03.4 Särskilda regler vid kontobetalning 
Utöver vad som anges i 15.03.1 - 15.03.3 gäller bestämmelserna i kontoavtalet (autogiroavtalet). 
Om kontot upphör att gälla av annan anledning än utebliven betalning aviseras premie för återstående del av försäkringstiden. 
Premie ska betalas enligt reglerna i 15.03.1 - 15.03.3. 
Om kontot upphör att gälla på grund av bristande betalning har bolaget rätt att säga upp försäkringen enligt 15.02.1. 
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15.03.5 Särskilda regler vid annan delårsbetalning än konto 
Premie för senare premieperiod (månads-, kvartals- eller halvårsbetalning) ska betalas senast på periodens första dag. Premien 
behöver dock inte betalas tidigare än 1 månad efter det att bolaget skickat ut premieavin. 
Betalas inte premien i rätt tid föreligger dröjsmål med premiebetalningen och bolagets ansvarighet upphör, d v s bolaget ansvarar 
inte längre för försäkringsfall. Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp, återinträder bolagets ansvarighet först 
dagen efter betalningen. 

15.04. Rätt till premieåterbetalning när försäkringen upphör i förtid 
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla ska bolaget återbetala det belopp som svarar mot den 
reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början hade bestämts att gälla för den kortare tiden. 
Om försäkringen efter bolagets uppsägning upphör att gälla återbetalar bolaget oförbrukad del av  premien. 

15.05. Upplysningsplikt och riskökning 
15.05.1 Den som vill teckna, utvidga eller förnya en försäkring ska lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäk-
ring ska meddelas. Försäkringstagaren ska ge riktiga och fullständiga svar och även utan förfrågan från bolaget ska försäkringsta-
garen lämna uppgifter som är av uppenbar betydelse för riskbedömningen. Om bolaget begär upplysningar enligt meningen ovan 
under försäkringstiden* ska försäkringstagaren lämna sådana. Om en försäkringstagare inser att bolaget tidigare har fått oriktiga 
uppgifter eller ofullständiga uppgifter ska försäkringstagaren utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.
Har oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnats av försäkringstagaren är bolaget endast skyldig att ersätta uppkommet försäk-
ringsfall om det oriktigt uppgivna förhållandet varit utan betydelse för försäkringsfallets inträffande eller för skadans omfattning. 
 
15.05.2 Ökar risken för försäkringsfall genom en ändring av ett förhållande som angetts i försäkringsbrevet, försäkringsvillkoret, 
frågeblankett eller liknande, det vill säga försäkringsavtalet, eller som försäkringstagaren uppgett för bolaget i samband med av-
talsslutet och har försäkrad vidtagit eller samtyckt till den åtgärd som medfört riskökningen är bolaget fritt från ansvar i enlighet 
med 15.05.1 stycket 2. Detsamma gäller om försäkringstagaren har försummat att anmäla detta till bolaget.

15.06. Återkrav 
Bolaget inträder i försäkrads rätt till skadestånd med anledning av skadan, i den mån den omfattas av försäkringen och har ersatts 
av bolaget.  

15.10. Behandling av personuppgifter 
Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar behandlar personuppgifter i enlighet med vad som anges i informationen ”Be-
handling av personuppgifter” som du hittar på vår webbplats brunskogs.se. Om du vill kan du få informationen skickad till dig, 
kontakta i så fall Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar. I den mån Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar, 
för att fullgöra sina åtaganden enligt försäkringsavtalet, även behöver behandla uppgifter om försäkringstagarens arbetstagare 
ansvarar försäkringstagaren för att arbetstagarna får informationen ”Behandling av personuppgifter”. 

15.11. Gemensamt skaderegleringsregister (GSR) med mera  
Bolaget äger rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador i anled-
ning av denna försäkring. Registret används endast i samband med skadereglering. Personuppgiftsansvarig för det gemensamma 
skadeanmälningsregistret är GSR AB. Dessutom kan bolaget komma att lämna uppgifter om stöldanmält och eftersökt gods till 
Larmtjänst AB för utredning  av oklara försäkringsfall och eftersökning av stulen egendom. 

15.12. Dubbelförsäkring 
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i denna förbehåll vid dubbelförsäk-
ring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i försäk-
ringsavtalslagen (2005:104). 

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

15.14. Preskription* 
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan mot bolaget inom tio år från tidpunkten när 
det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant försäkringsskydd inträdde. Annars går rätten till ersättning för-
lorad.



Anmärkning 
Med det förhållande som berättigar till försäkringsskydd menas tidpunkten då försäkrad fick kännedom om skadeståndskrav mot 
honom. 
Om anspråk har framställts till bolaget inom ett år är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att bolaget har förklarat 
att det tagit slutlig ställning till anspråket eller, om bolaget skriftligen förelagt en försäkrad att väcka talan är denna frist minst ett 
år från det att den försäkrade fick del av föreläggandet. 

Anspråk på försäkringsersättning måste framställas inom ett år enligt 13.02.2.
 
15.15. Lagar 
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i Försäkringsavtalslag (2005:104). Tvist angående tolkningen eller tillämp-
ningen av detta försäkringsavtal eller frågor med anknytning till avtalsförhållandet ska avgöras enligt svensk lag i svensk domstol. 

16. Definitioner 

Anspråk 
Med anspråk avses skadeståndsanspråk och anspråk som innebär att ett personligt betalningsansvar för försäkrat bolags 
skulder samt bristtäckning görs gällande mot försäkrad. 
 
Dotterbolag 
Med dotterbolag avses bolag enligt 1 kap 11§ aktiebolagslagen. Exempel på dotterbolag är bolag där moderbolaget innehar 
mer än 50 % av aktiernas röstetal eller att moderbolaget på grund av avtal med andra delägare förfogar över mer än hälften av 
rösterna eller att moderbolaget har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen eller att moderbolaget 
har rätt att ensamt utöva ett bestämmande inflytande på grund av föreskrift i bolagsordningen, bolagsavtal eller liknande. 
 
Efteranmälningsskydd 
Den tilläggsperiod inom vilken anspråk från skadelidande kan framställas och ändå omfattas av försäkringen när den har upp-
hört att gälla om omständigheterna till anspråket ligger inom försäkringstiden. 
 
Försäkringsfall 
Försäkringsfall föreligger när anspråk enligt punkt 3.3.11 framställs mot försäkrad samt då försäkrad har rätt till ombudskost-
nader enligt 3.3.11.4 samt 3.3.11.5. 
 
Försäkringstiden 
Försäkringstiden motsvarar avtalsperioden för aktuell försäkring. 
 
Försäkringsår 
Försäkringsår är den period som anges i försäkringsbrevet. 
 
Närstående 
Med närstående avses personer enligt 21 kap 1 § aktiebolagslagen. 
 
Omständighet 
Med omständighet menas sakförhållande eller händelse som kan ligga till grund för sådant anspråk mot försäkrad som omfat-
tas av försäkringen. Vid meddelande av omständigheter till bolaget ska anges: 
•  kort redogörelse om vilka omständigheter som har inträffat och när 
•  vem eller vilka som skäligen kan befaras orsakat skadan 
•  vem eller vilka som skäligen kan befaras åsamkats skadan 
•  uppgift eller preliminär uppskattning om storleken på befarat krav, om detta kan bedömas. 

Preskription 
Preskription innebär att möjligheten till ersättning från försäkringen går förlorad om inte krav framställs inom rätt tid. 
 
Prisbasbelopp 
Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt lag om allmän försäkring. 
 
Retroaktiva tiden 
Särskilt avtalad period före och intill försäkringstiden som i förekommande fall anges i försäkringsbrevet. 
 
Självrisk 
Härmed avses det skadebelopp som försäkringstagaren enligt försäkringsvillkoren själv får svara för.
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Om Brunskogs försäkringsbolag/Långseruds försäkringar
Brunskogs försäkringsbolag/Långserudsförsäkringar bildades år 1865. Från början var bolaget endast ett brandförsäkringsbo lag, 
men idag kan vi erbjuda flera olika typer av försäkringar med ett fullvärdigt skydd. Vårt område sträcker sig över hela Värmland och 
vårt huvudkontor ligger i Edane. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Vem svarar för försäkringsskyddet
Brunskogs försäkringsbolag försäkringar svarar normalt för försäkringsskyddet utom för följande avsnitt, där Ålands Försäkringar 
Ab, PB 64, 22101 Mariehamn, Finland, FO-nummer 3125676-2, med hemort i Mariehamn, Finland, är försäkringsgivare:
Avsnitten: Ansvar, Rättsskydd, Tjänsteresa och Olycksfall.


