
Särskilda villkor 
Krisförsäkring
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring.

Krisförsäkring

01. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller försäkringstagaren och dennes arbetstagare (de försäkrade).

02. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada i samband med brand, inbrott, rån, försök till rån, överfall, trafikolycka eller arbetsplatsolycka 
som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. Med överfall avses här att våld utövats på person.

03. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden.

11. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för kostnader för behandling av försäkrad person hos psykolog, eller annan för stödsamtal och krisbear-
betning utbildad person, efter
• brand
• inbrott
• rån
• försök till rån
• överfall
• trafikolycka
• arbetsplatsolycka
som inträffat i den försäkrade verksamheten.
Försäkringen gäller också för resekostnader i samband med sådan behandling. Resekostnaderna beräknas enligt bestämmel-
serna i lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor. Behandlingen ska anvisas eller godkännas av bolaget.

12. Vad försäkringen inte gäller för
Försäkringen gäller inte för
• skada som inte har samband med den försäkrade verksamheten
• skada som de försäkrade tillfogar varandra
• skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är 
straffbelagd.

43. Högsta ersättning
Bolagets ersättningsskyldighet är för varje försäkrad person begränsad till kostnaderna för 10 behandlingar samt resekostna-
der i samband med sådan behandling.

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.
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