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4.6 Krisförsäkring (Behandlingskostnad) 
Med tillämpning av det allmänna villkoret N01 i övrigt gäller för denna försäkring följande 
kompletteringar och ändringar. 
 
4.6.1 Vem försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes anställda (de för säkrade). 
 
4.6.2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för behandlingskostnad till följd av skada enligt 4.6.7 nedan som inträffar under 
den tid försäkringen är i kraft och i samband med tjänsteutövning. 
Anmärkning:  
Med behandlingskostnad förstås här kostnad (arvode) för samtalsterapi (psykologikonsultation) och 
försäkrads skäliga resekostnader i Sverige. 
 
Psykisk påfrestning 
Försäkringen omfattar även ersättning för psykisk påfrestning efter inträffad rånskada enligt 1.7.4 
(Rånförsäkring) samt överfall utan samband med rån enligt 4.6.7 nedan. Högsta ersättning för psykisk 
påfrestning är 1 000 kr. 
Anmärkning:  
Med ersättning för psykisk påfrestning förstås här en högsta ersättning på 1 000 kr till den försäkrade 
som direkt utsatts för rån eller överfall utan samband med rån i tjänsten. Ersättningen är avsedd att 
vara en kompensation för den psykiska påfrestning den försäkrade utsatts för i samband med rånet eller 
överfallet. 
Ersättningen lämnas efter avslutad behandlingshjälp (psykologkonsultation) enligt behandlingskostnad 
till följd av rån eller överfall utan samband med rån nedan. 
 
Juridisk Rådgivning 
I samband med ett rån och/eller ett överfall enligt punkt 4.6.7 nedan som drabbat den försäkrade i 
tjänsten omfattar försäkringen också 1 timmes juridisk rådgivning per telefon. 
Rådgivningen är avsedd att klargöra de praktiska frågor den försäkrade såsom brottsoffer kan ha 
angående polisanmälan, skadestånd och rättegångsförfarande m m.  
 
4.6.3 Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada enligt 4.6.7 nedan som inträffar inom Norden. 
 
4.6.6 Självrisk  
Försäkringen gäller utan självrisk. 
 
4.6.7 Vad försäkringen gäller för 
Försäkringen gäller för behandlingskostnad till följd av 

- rånskada enligt 1.7.4 (Rånförsäkring) i Kap 1 
- överfall utan samband med rån. 

Anmärkning: Med överfall avses här personskada som tillfogas försäkrad genom misshandel 
eller annat uppsåtligt fysiskt våld. 

- brand eller explosion på den försäkrades arbetsplats enligt 1.7.1 (Brandförsäkring ) i Kap 1. 
Med arbetsplats förstås den plats eller lokal där arbetet bedrivs. 

- inbrott på den försäkrades arbetsplats enligt 1.7.3 (Inbrottsförsäkring) i Kap 1. 
- dödsfall eller svårare olycksfall som drabbat anställd/arbetskamrat (annan försäkrad) på den 

försäkrades arbetsplats i samband med tjänsteutövning. 
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Anmärkning: Med svårare olycksfall avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt 
genom plötslig yttre händelse, ett utifrån kommande våld mot kroppen. Olycksfallet skall ha 
lett till betydande invaliditet. 
 

- dödsfall eller svårare olycksfall som drabbat make/maka/sambo eller barn till anställd 
(försäkrad) 

 
Tiden under vilken behandlingshjälp ges är begränsad till 12 månader efter inträffad skada. 
Behandlingshjälpen skall ske i samråd med Försäkringsgivaren. 
 
Undantag Försäkringen gäller inte för behandlingskostnad som 

- är en följd av skada som inte har samband med den försäkrades tjänsteutövning 
- är en följd av skada som de försäkrade tillfogar varandra 
- är en följd av att försäkrad var påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotiska preparat eller andra 

berusningsmedel eller missbrukade läkemedel eller dopingpreparat, om inte den försäkrade gör 
sannolikt att det inte finns något samband mellan påverkan eller missbruket och 
behandlingsbehovet 

- uppstått då den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas 
- uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som 

enligt svensk lag är straffbelagd 
- kan ersättas på annat håll enligt lag, författning, konvention eller annan försäkring. 

 
4.6.11 Högsta ersättning 
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet är per försäkrad och skadetillfälle begränsad till kostnaden 
för 10 behandlingar (behandlingstillfällen) i Sverige och nödvändiga och skäliga resekostnader i 
Sverige, beräknade enligt bestämmelser i Lagen om allmän försäkring. 
Försäkringsgivarens ersättningsskyldighet avseende ersättning för psykisk påfrestning är per 
skadetillfälle begränsad till en högsta ersättning på 4 000 kr. Ersättningen lämnas i samband med 
behandlingskostnad enligt 4.6.2 ovan. 
 
4.6.12 Skaderegleringsbestämmelser 
Vid behov av behandlingshjälp skall anmälan göras till Försäkringsgivaren senast inom 1 år efter 
inträffad skada enligt 4.6.7 ovan. 
 


