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10 Allmänna avtalsbestämmelser
10.0 Definitioner
Försäkrad
• Försäkringstagaren
• Samtliga medförsäkrade bolag som angivits i försäkringsbrevet
• Styrelseledamöter och anställda i försäkrade bolag enligt ovan avseende eget ansvar för skada
orsakad i tjänsten
10.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen
Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är lika med avtalstiden för försäkringen.
Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden från det klockslag då
försäkringsavtalet ingås.
Saknas uppgift om vilken tid på dygnet som avtalet har ingåtts, skall det anses ha skett klockan tolv på
dagen.
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen genom att försäkringstagaren betalar förnyelsepremie
enligt utsänd faktura.
Om högre premie eller ändrade villkor skall gälla för den nya försäkringen, skall Försäkringsgivaren
meddela ändringarna senast i samband med premiefaktureringen.
Försäkringstagaren har därvid rätt att senast 14 dagar efter meddelandet, genom underrättelse till
Försäkringsgivaren hindra förnyelse av försäkringen eller om förnyelse redan har skett, säga upp
försäkringen till omedelbart upphörande.
Har Försäkringsgivaren anledning att inte förnya försäkringen skall försäkringstagaren underrättas om
detta senast 30 dagar före försäkringstidens slut. Skickas underrättelsen senare förlängs försäkringen med
lika många dagar som underrättelsen är försenad.
10.1.1 Skatter
Skatter och avgifter som har samband med försäkringspremie eller försäkringsbelopp och som ska
erläggas i land utanför Sverige, tillkommer utöver avtalad premie.
10.2 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden
Försäkringsgivaren har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp försäkringen att
upphöra
- 3 dagar efter att uppsägningen skickats ut vid nyteckning
- 7 dagar efter att uppsägning skickats ut vid senare premieperiod.
Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om
- försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller bort
- försäkringsgivaren väsentligen åsidosatt sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet
- försäkringsgivaren ändrar försäkringsvillkoren under försäkringstiden.
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägning om
- försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser mot
Försäkringsgivaren såsom exempelvis att den försäkrade inte tillåter Försäkringsgivaren att
besiktiga den försäkrade verksamheten eller försäkrad egendom, eller
- ett i villkoret angivet förhållande av väsentlig betydelse för risken har ändrats på ett sätt som
Försäkringsgivaren inte har tagit i beräkning såsom exempelvis att risken för skada ökar såsom
anges i 10.5.1 (Upplysningsplikt) och 10.5.3 (Riskökning), eller försäkringen innehåller
säkerhetsföreskrift som åsidosatts och kan antas åsidosättas i framtiden.
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Försäkringsgivaren har dock rätt, att istället för att säga upp försäkringen enligt ovan, ändra
försäkringsvillkoren för återstående försäkringstid, med verkan 14 dagar efter meddelande om
ändringarna.
10.3 Premiebetalning
10.3.1 Första premie
Premien skall betalas i förskott.
Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu inte har
betalats. Detta gäller dock endast under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att
Försäkringsgivaren skickat ut faktura.
Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av faktura föreligger dröjsmål med
premiebetalningen. Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder Försäkringsgivarens
ansvarighet först dagen efter betalningen.
10.3.2 Premie vid förnyat avtal
Premien för förnyad försäkring skall betalas senast när försäkringstiden börjar eller på premiefakturans
förfallodag. Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att
betalningen sker innan försäkringen sagts upp. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder i detta fall först
dagen efter betalningen.
10.3.3 Tilläggspremie under försäkringstiden
För tilläggspremie på grund av ändring av försäkringen under försäkringstiden gäller vad som sägs i
10.3.1 (Första premie), varvid det som sägs om Försäkringsgivarens ansvarighet och uppsägning av
försäkringen endast gäller ändringen.
10.3.4 Uppdelad premie
Har flera premieperioder avtalats, skall premien för varje period efter den första betalas senast på
periodens första dag.
Premie som avser längre tid än 1 månad behöver dock inte betalas tidigare än 14 dagar efter det att
Försäkringsgivaren avsänt premieavi till försäkringstagaren.
10.4 Premieåterbetalning när försäkringsavtalet upphör i förtid
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla skall Försäkringsgivaren återbetala
det belopp som svarar mot den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början
bestämts att gälla för den kortare tiden.
Om försäkringen efter Försäkringsgivarens uppsägning upphör att gälla återbetalar Försäkringsgivaren
oförbrukad del av premien.
Har skada/försäkringsfall inträffat anses premie för ett belopp motsvarande skadeersättningen samt
omkostnader vara förbrukad.
Anmäls försäkringsfall, som faller inom försäkringstid som upphört i förtid, senare och
Försäkringsgivaren har återbetalt oförbrukad premie, avräknas från försäkringsersättning, den premie som,
med kännedom om senare anmält försäkringsfall, inte skulle återbetalts.
Belopp lägre än 200 kronor återbetalas inte.
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10.5 Upplysningsplikt och riskökning
10.5.1 Upplysningsplikt
Den som vill teckna en företagsförsäkring är skyldig att på Försäkringsgivarens begäran lämna
upplysningar som kan ha betydelse för frågan om försäkringen skall meddelas. Detsamma gäller om
försäkringstagaren begär att få försäkringen utvidgad eller förnyad. Försäkringstagaren skall
ge riktiga och fullständiga svar på Försäkringsgivarens frågor. Även utan förfrågan skall
försäkringstagaren lämna uppgift om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen.
Under försäkringstiden skall försäkringstagaren på begäran ge Försäkringsgivaren upplysningar om
förhållanden som anges i första stycket.
En försäkringstagare som inser att Försäkringsgivaren tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga
uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen är skyldig att utan oskäligt
dröjsmål rätta uppgifterna.
10.5.2 Åsidosättande av upplysningsplikt
Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnats då försäkringen tecknades eller
förnyades.
Har försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet eftersatt sin upplysningsplikt enligt 10.5.1 och kan
Försäkringsgivaren visa att det inte skulle ha meddelat försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts,
är Försäkringsgivaren fri från ansvar för inträffade försäkringsfall.
Kan Försäkringsgivaren 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 betald premie och de villkor i
övrigt som skulle avtalats. Har Försäkringsgivaren inte tagit återförsäkring som annars skulle ha tecknats,
skall ansvaret anpassas efter detta.
10.5.3 Riskökning – ändrade förhållanden
Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen och medför ändringen risk för skada skall
försäkringstagaren meddela det till Försäkringsgivaren.
Medför ändringen ökad risk för skada och har försäkringstagaren försummat att meddela
Försäkringsgivaren ändringen, begränsas Försäkringsgivarens ansvar på samma sätt som anges i 10.5.2.
10.5.4 Uppgifter och upplysningar lämnade av försäkringsförmedlare
Uppgifter och upplysningar som lämnats av försäkringsförmedlare till Försäkringsgivaren anses vara
lämnade av försäkringstagaren.
Försäkringsförmedlaren företräder försäkringstagaren i enlighet med av försäkringstagaren undertecknad
fullmakt. Vid återkallelse av sådan fullmakt skall försäkringstagaren meddela det till Försäkringsgivaren
utan dröjsmål.
10.6 Räddningsplikt
10.6.1 Räddningsplikt
Om skada inträffat eller kan befaras inträffa omedelbart, skall den försäkrade efter förmåga tillse att
skadan begränsas eller avvärjs och att eventuell rätt till ersättning från tredje man bevaras.
Om Försäkringsgivaren meddelar särskilda anvisningar för detta skall den försäkrade följa dessa.
Om annan än den försäkrade, på grund av avtal med denne, råder över möjlighet att vidta räddningsåtgärd
enligt första stycket, ansvarar den försäkrade för att avtalsparten vidtar åtgärden.
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Kostnad för räddningsåtgärd enligt ovan ersätts endast om och i den utsträckning som anges i övriga
villkorsbestämmelser.
Den försäkrade är skyldig att på egen bekostnad återta, reparera, återställa, byta ut, ta bort eller dra in
levererad produkt samt följa de föreskrifter som Försäkringsgivaren meddelar för att begränsa serieskada,
oavsett kostnaderna härför.
10.6.2 Åsidosättande av räddningsplikt
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyllt räddningsplikten, minskas
försäkringsersättningen i skälig utsträckning eller lämnas ingen ersättning alls, beroende på vilken nackdel
som detta kan antas ha lett till för Försäkringsgivaren.
Om den försäkrade inte uppfyller sin räddningsplikt enligt 10.6.1 sista stycket, är Försäkringsgivaren
berättigat till avdrag på ersättningsbeloppet som svarar mot de kostnader som på grund härav uppstått.
10.7 Regress
I den mån Försäkringsgivaren har betalt skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen övertar
Försäkringsgivaren den försäkrades rätt till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller
kostnaden. När Försäkringsgivaren utkräver sådan rätt mot annan åtar sig Försäkringsgivaren att på
begäran samtidigt framföra andra betalningskrav som den försäkrade kan ha mot denne på grund av
skadan, om det kan ske utan olägenhet för Försäkringsgivaren.
Om den ersättningsskyldige är eller på grund av sitt ersättningsansvar blir insolvent, har den försäkrade
företräde till ersättning för egna betalningskrav på grund av skadan.
Den försäkrade är skyldig att i Försäkringsgivarens intresse bevara sin rätt till ersättning från annan, vilket
framgår av 10.6 (Räddningsplikt).
10.8 Återkrav
Har Försäkringsgivaren betalat ersättning på felaktig grund som beror på den försäkrade, är denne skyldig
att genast återbetala beloppet jämte dröjsmålsränta enligt tillämplig svensk räntelag från dagen för
utbetalningen.
10.9 Dubbelförsäkring
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och finns i den
förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas
då mellan försäkringarna på sätt som anges i tillämplig svensk lag om försäkringsavtal.
10.10 Tvist om värdering
Vid tvist om tolkning och tillämpning av skadevärderingsreglerna ska på begäran av part värderingen
hänskjutas till avgörande genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts
skiljedomsregler för försäkringstvister.
10.11 Kvittningsförbehåll
Försäkringsgivaren har rätt att infria sin ersättningsskyldighet gentemot försäkrad genom kvittning med
fordran som Försäkringsgivaren kan ha mot annan försäkrad eller försäkringstagaren.
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10.12 Force majeure

Försäkringsgivaren, Nordeuropa Försäkring AB och Sedgwick Sweden AB är inte ansvariga för
förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av ersättning eller återställande av skadad
egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelser, inbördeskrig, revolution och uppror
eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition,
destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet.
Förbehållet ifråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om Försäkringsgivaren, Nordeuropa
Försäkring AB eller Sedgwick Sweden AB vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.
10.13. Preskription och preklusion
10.13.1 Preskription
Den som kräver försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom 10 år från
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskydd inträdde.
Med tidpunkten för förhållandet avses tidpunkten när skada inträffat. Förtydligande definition anges nedan
i punkterna 10.13.1.1 – 10.13.1.4.
Om den som kräver försäkringsskydd har framställt anspråket till Försäkringsgivaren inom den tid som
anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att Försäkringsgivaren
förklarat att de tagit slutlig ställning till anspråket.
10.13.1.1 Avbrotts- och hyresförlustskada
Med tidpunkt för förhållandet avses när egendomsskadan inträffat som orsakat avbrotts- eller
hyresförlusten.
10.13.1.2 Ansvarsskada
Med tidpunkt för förhållandet avses även annan startpunkt för försäkringsskyddet för ansvarsförsäkringens
giltighet som anges i försäkringshandlingarna för aktuellt försäkringsskydd.
10.13.1.3 Rättsskyddsskada
Med tidpunkt för när skada anses ha inträffat avses tidpunkten när tvist uppkommit.
10.13.1.4 Förmögenhetsbrottsskada
Med tidpunkt för när skada anses ha inträffat avses tidpunkten när brottet upptäcks eller annan startpunkt
för försäkringsskyddet för ansvarsförsäkringens giltighet som anges i försäkringshandlingarna för aktuellt
försäkringsskydd.
Om talan inte väcks enligt ovan nämnda tider går rätten till försäkringsskydd förlorad.
10.13.1.5 Föreläggande
Försäkringsgivaren har rätt att skriftligen förelägga försäkringstagaren att väcka talan inom en kortare
tidsperiod (dock minst ett år från det att försäkringstagaren fått del av föreläggandet) än vad som följer av
punkt 10.13.1 första stycket samt punkterna 10.13.1.1 – 10.13.1.4.
10.13.1.6 Preskription i lagstadgad försäkring
Om det i lagstadgad försäkring finns regler om preklusion eller preskription så gäller de regler som finns i
sådan lag, till exempel Patientskadelagen.
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10.13.2 Preklusion
Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste anmäla det
inom ett år räknat från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till
försäkringsskydd inträdde.
Med tidpunkten för förhållandet avses tidpunkten när skada inträffat. Förtydligande definition anges nedan
i punkterna 10.13.2.1 – 10.13.2.4.
10.13.2.1 Avbrotts- och hyresförlustskada
Avbrotts- och hyresförlustskada regleras efter ansvarstidens slut. Skriftligt och slutgiltigt anspråk ska
framställas till Försäkringsgivaren senast tre månader efter ansvarstidens slut.
10.13.2.2 Ansvarsskada
Med tidpunkt för när skada anses ha inträffat avses tidpunkt när försäkrad fått kännedom om sin möjlighet
att få ersättning från försäkringsgivaren eller på annat sätt nyttja sin försäkring, eller annan startpunkt för
försäkringsskyddet för ansvarsförsäkringens giltighet som anges i försäkringshandlingarna för aktuellt
försäkringsskydd.
10.13.2.3 Rättsskyddsskada
Med tidpunkt för när skada anses ha inträffat avses tidpunkten när tvist uppkommit.
10.13.2.4 Förmögenhetsbrottsskada
Med tidpunkt för när skada anses ha inträffat avses tidpunkten när brottet upptäcks eller annan startpunkt
för försäkringsskyddet för förmögenhetsbrottsförsäkringens giltighet som anges i försäkringshandlingarna
för aktuellt försäkringsskydd.
Om anspråk framställs senare än enligt ovan nämnda tider går rätten till försäkringsskydd förlorad.
10.14 Tillämplig lag
För försäkringen gäller i övrigt tillämplig svensk lag om försäkringsavtal. Svensk rätt skall gälla för
tolkning och tillämpning av försäkringsavtalet.
Tvist angående avtalet skall prövas av svensk allmän domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada
som inträffar utomlands.
10.16 Dataundantag för Egendoms- och Avbrottsförsäkring
Försäkringen omfattar inte skada som består i förlust eller förändring av information på datamedia och
heller inte kostnad eller förlust till följd av sådan händelse.
Försäkringen gäller dock om försäkringstagaren kan visa att kostnaden eller förlusten är en direkt följd av
ersättningsbar fysisk skada på annan egendom.
10.17 Information
Personuppgiftslagen
Alla uppgifter om våra försäkringstagare behandlas konfidentiellt.
Uppgifterna, däribland personuppgifter, måste sparas för att Försäkringsgivaren ska kunna administrera
försäkringsavtal, bedriva produktutveckling och skadeförebyggande forskning, upprätta
försäkringsstatistik samt genomföra marknadsföring. Uppgifterna erhålls huvudsakligen från
försäkringstagaren men kan kompletteras med uppgifter från offentliga register. Vissa uppgifter måste
lämnas vidare till samarbetspartners för exempelvis skadereglering. Uppgifter som inte längre behövs
raderas.
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Försäkringstagare som önskar upplysning om vilka personuppgifter som finns kan efter skriftlig ansökan,
som skall vara egenhändigt undertecknad och med angivande av försäkrings- eller personnummer, ställd
till Nordeuropa Försäkring AB erhålla sådan information samt begära rättelse av felaktiga uppgifter.
10.18 Överlåtelse av egendom eller rörelse
Egendomsförsäkringar
Överlåter försäkringstagaren egendom eller rörelsen till annan genom försäljning eller på annat sätt gäller
försäkringen från överlåtelsedagen i 7 dagar - under tiden försäkringen är i kraft.
Övriga försäkringar
För övriga försäkringar gäller försäkringen inte från överlåtelsedagen.
10.19 Undantag för terroristhandling genom biologiska eller kemiska ämnen
Försäkringen omfattar inte skada och därav föranledda följdskador som orsakats av terrorism och vars
uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt har samband med spridning eller användning av biologiska
eller kemiska ämnen. (se N01 eller F01,punkt 3.7.10.29)
10.20 Bolag som är föremål för sanktioner
Försäkringen omfattar inte bolag, personer eller organisationer som Försäkringsgivaren, enligt EU eller
nationella sanktionsregler, inte får förse med försäkringsskydd.
10.21 Ansvarsfördelning mellan försäkringsgivarna
Var och en av de försäkringsgivare som deltar i detta försäkringsavtal är bundna endast för sin respektive
andel, och har inte något solidariskt ansvar för övriga deltagande försäkringsgivare.
De försäkringsgivare som deltar i detta försäkringsavtal ansvarar inte för någon annan deltagare om denne,
av någon orsak, inte kan uppfylla en del av eller hela sitt åtagande.
10.22 Undantag gällande Covid-19
Försäkringen inklusive dess utvidgningar samt tillägg till försäkringen, och dess förlängningar eller
förnyelser (om sådana finns), omfattar inte förluster, skador, ansvar, skadestånd, anspråk, kostnader,
vinstbortfall eller följdskador (oavsett om sådan förlust, skada, ansvar, fordran, eller kostnad har lidits av
en försäkrad eller tredje part) av någon art, som direkt eller indirekt orsakats av, bidragit till, till följd av, i
konsekvens av, i samband med eller på annat sätt direkt eller indirekt kan hänföras till
a)
coronavirus
b)
coronavirus sjukdom (COVID-19)
c)
allvarligt akut respiratoriskt syndrom coronavirus 2 (SARS-CoV-2)
d)
varje mutation av eller variation av a), b) eller c) ovan
e)
alla smittsamma sjukdomar som betecknas eller behandlas som en pandemi av
Världshälsoorganisationen (WHO)
f)
rädsla eller förväntan på a), b), c), d) eller e) ovan,
oberoende om någon annan orsak eller händelse har samband med ovan.
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