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K302:4 Allmänna avtalsbestämmelser 
Försäkringsvillkor gäller från och med 1 januari 2015

1. Försäkringstiden med mera
1.1 Försäkringstiden räknas från klockan 00.00 begynnelse
dagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet.

Tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings
tiden dock först från den tidpunkt då försäkringsavtalet ingås.

1.2 Förnyelse av försäkringsavtalet
Om någon av parterna inte önskar förnya försäkringsavtalet  
ska motparten underrättas om detta senast 30 dagar före för
säkringstidens slut. Om sådan underrättelse inte lämnats, för
nyas försäkringsavtalet ytterligare ett år, såvida inte dröjsmål 
med premiebetalningen föreligger.

Om högre premie eller ändrade villkor ska gälla för den nya 
försäkringen ska bolaget meddela detta senast då premieavin 
sänds ut. Försäkringstagaren har därvid rätt att senast 14 dagar 
efter det att meddelandet avsänts säga upp försäkringsavtalet att 
upphöra vid försäkringstidens utgång eller, om försäkringsavta
let förnyats, med omedelbar verkan.

1.3 Uppgifter för nytt, utvidgat eller förnyat avtal
För beräkning av premie ska försäkringstagaren på anfordran 
utan dröjsmål lämna uppgift om bland annat
•	 det	vid	tidpunkten	för	uppgiftslämnandet	aktuella	nyanskaff

ningsvärdet för maskinerier och helvärdesförsäkrade byggnader
•	 det	beräknade	högsta	värdet	av	varor	under	kommande	för

säkringsår
•	 årslönekostnad*
•	 årsomsättning*
•	 förväntat	täckningsbidrag
•	 förväntade	fasta	kostnader
•	 beräknad	merkostnad	för	vikarie
•	 antal	resdagar.
Härutöver gäller bestämmelserna i 4.1 och 4.2.

* Definition – Årslönekostnad
Med årslönekostnad avses
•	 för	aktiebolag	och	ekonomiska	föreningar	den	under	senaste	

räkenskapsåret redovisade lönesumman (kontant bruttoer
sättning och värdet av kost, bostads och bilförmåner mins
kat med kostnadsavdrag) för samtliga anställda – dock lägst 
fem basbelopp – det vill säga summan (årslönesumman) av de 
månatliga redovisningar som lämnas till Skattemyndigheten 
vid skattedeklaration.

•	 för	övriga	företag	och	enskilda	näringsidkare	dels	lönesum
man enligt ovan, dels det belopp (lön, arvode etcetera) som 
varje i företaget sysselsatt delägare för samma tid, som avses 
enligt ovan, tar ut ur rörelsen, dock lägst fem basbelopp för 
varje delägare och år. 

Omfattar det senaste räkenskapsåret längre eller kortare tid än 
tolv månader ska en omräkning till motsvarande tolv månader 
göras.

* Definition – Årsomsättning
Med årsomsättning avses
•	 försäljningsvärdet	enligt	senast	avslutade	räkenskapsår	för	

såld, levererad vara och/eller utförda tjänster exklusive mer
värdeskatt. 

Omfattar det senaste räkenskapsåret längre eller kortare tid än 
tolv månader ska en omräkning till motsvarande tolv försälj
ningsmånader göras.

2. Premiebetalning

2.1 Första premie
Premien ska betalas i förskott. Bolagets ansvar inträder vid för
säkringstidens 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 utsändning av avi 
före ligger dröjsmål med premiebetalning. Betalas premien senare 
men innan försäkringen sagts upp inträder bolagets ansvar först 
dagen efter betalningen.

2.2 Premie för förnyat avtal
Premien för förnyat avtal ska betalas senast på dess begynnel
sedag. Premien behöver dock   inte betalas tidigare än 1 månad 
efter det att bolaget skickat ut premieavin.

Avtalet förnyas även om premien betalas senare, dock endast 
under förutsättning att betalningen sker inom 1 månad från se
naste förfallodag för betalningen enligt föregående stycke. Bola
gets ansvar inträder i detta fall först dagen efter betalningen.

2.3 Tilläggspremie under försäkringstiden
Om tilläggspremien under försäkringstiden i sin helhet är 
föranledd av att försäkringen utökats med ett nytt försäkrings
moment, gäller för tilläggspremien vad som sagts under punkt 
2.1 om första premien.

Om tilläggspremien i övriga fall inte betalas inom 14 dagar 
efter det att bolaget skickat ut premieavin, är bolagets ansvar 
begränsat till den tid som den erlagda premien motsvarar såvida 
inte avtalet dessförinnan sagts upp.

2.4 Premie vid uppsägning
Bolaget har rätt till premie för försäkringstiden fram till det för
säkringsavtalet upphör efter uppsägning.

Premien beräknas därvid enligt de regler som skulle ha varit 
tillämpliga om försäkringen från början hade bestämts gälla 
för den kortare tiden. Har högre premie erlagts betalar bolaget 
tillbaka det överskjutande beloppet.
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2.5 Delbetalning av premie

2.5.1 Betalning med autogiro
Om medgivande lämnats bolaget att uppbära betalning må
nadsvis över så kallat autogiro, skickas ingen premiefaktura.

Försäkringstagaren måste i stället se till att medel finns på 
kontot vid förfallodagen för premiebetalningen.
Finns vid förfallodagen inte tillräckligt belopp på kontot, upp
hör bolagets ansvar. Om betalning av förfallen premie därefter 
sker direkt till bolaget, träder bolagets ansvar in först dagen 
efter betalningen.

Upphör medgivandet att gälla ska obetald del av årspremien 
erläggas senast då medgivandet upphör att gälla. Premien be
höver dock inte erläggas tidigare än 14 dagar efter det att bolaget 
har skickat ut premieavi.

Betalas premien senare, men innan försäkringen sagts upp, 
inträder bolagets ansvar först dagen efter betalningen.

2.5.2 Annan delbetalning än med autogiro
Om premieperiod för försäkring är kortare än ett år gäller följande.

Betalning av premie ska ske senast på premieperiodens första 
dag. Premien behöver dock inte betalas tidigare än 1 månad 
efter det att bolaget skickat ut premieavin. Betalas inte premien 
inom angiven tid föreligger dröjsmål med premiebetalning. Be
talas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder 
bolagets ansvar först dagen efter betalningen.

3. Rätt att säga upp försäkringsavtalet  
under försäkringstiden
3.1 Bolaget har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen 
säga upp försäkringen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. 
Uppsägningen ska sändas till försäkringstagaren och får verkan 
tre dagar, (eller den längre tid som anges i uppsägningen), efter 
den dag då den avsändes. Vid dröjsmål att betala premie för en 
senare premieperiod än den första upphör dock försäkringen 
att gälla först sju dagar, (eller den längre tid som anges i påmin
nelsen), efter att bolaget har avsänt en påminnelse om premiens 
förfallodag till försäkringstagaren.

3.2 Bolaget har rätt att säga upp försäkringen att upphöra före 
försäkringstidens utgång, bara om

3.2.1 försäkringstagaren eller den försäkrade har väsentligt 
åsido satt sina förpliktelser mot bolaget, eller

3.2.2 ett i villkoren angivet förhållande av väsentlig betydelse för 
risken har ändrats på ett sätt som bolaget inte kan antas ha tagit 
i beräkning.

Uppsägningen ska göras skriftligen och med 14 dagars 
uppsägningstid, räknat från när bolaget avsände den. Uppsäg
ningen ska ske utan oskäligt dröjsmål från det att bolaget fick 
kännedom om det förhållande som den grundas på.

Bolaget kan i stället för att säga upp försäkringen välja att 
ändra försäkringsvillkoren under försäkringstiden.

Om en sådan ändring görs gäller det som sägs om uppsägning 
i andra stycket.

3.3 Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen att 
upphöra före försäkringstidens utgång om

3.3.1 bolaget väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt för
säkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

3.3.2 försäkringsbehovet faller bort eller det inträffar någon 
annan liknande omständighet av väsentlig betydelse för försäk
ringsförhållandet eller

3.3.3 bolaget har ändrat försäkringsvillkoren med stöd av 3.2.2 
tredje stycket (FAL 8:6 tredje stycket).

4. Upplysningsplikt och andra förpliktelser

4.1 Upplysningsplikt
Den som vill teckna en företagsförsäkring ska på bolagets 
begäran lämna upplysningar som kan ha betydelse för frågan 
om försäkring ska meddelas. Detsamma gäller om försäkrings
tagaren begär att få försäkringen utvidgad eller förnyad. För
säkringstagaren ska ge riktiga och fullständiga svar på bolagets 
frågor samt utan förfrågan lämna uppgift om förhållanden av 
uppenbar betydelse för riskbedömningen.

Under försäkringstiden ska försäkringstagaren på begäran ge 
bolaget upplysningar om förhållanden som anges i första stycket.

Om försäkringstagaren inser att bolaget tidigare har fått orik
tiga eller ofullständiga uppgifter om förhållanden av uppenbar 
betydelse för riskbedömningen ska denne utan oskäligt dröjs
mål rätta uppgifterna.

4.1.1 Påföljd vid åsidosättande av upplysningsplikt
Har försäkringstagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet efter
satt sin upplysningsplikt och kan bolaget visa att det inte skulle 
ha meddelat försäkring om upplysningsplikten hade fullgjorts, 
är bolaget fritt från ansvar för inträffade försäkringsfall. Kan 
bolaget visa att det skulle ha meddelat försäkring mot högre pre
mie eller i övrigt på andra villkor än som avtalats, är bolagets an
svar begränsat till vad som svarar mot den premie och de villkor i 
övrigt som har avtalats. Har bolaget inte tagit återförsäkring som 
annars skulle ha tecknats, ska ansvaret anpassas efter detta.

4.2 Ändrade förhållanden – Riskökning
Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen 
och medför ändringen ökad risk för skada, ska försäkringstaga
ren meddela detta till bolaget.

4.2.1 Påföljd vid riskökning och försummelse  
att anmäla sådan
Har risken för försäkringsfall ökat genom ändring av ett sådant 
förhållande som angetts i försäkringsavtalet eller som försäk
ringstagaren uppgett för bolaget i samband med avtalsslutet och 
har den försäkrade vidtagit eller samtyckt till den åtgärd som 
medfört riskökningen, är bolaget helt eller delvis fritt från an
svar enligt vad som sägs i 4.1.1. Detsamma gäller om annars en 
sådan riskökning har förekommit och försäkringstagaren har 
försummat att anmäla detta enligt vad som föreskrivs ovan.

4.3 Framkallande av försäkringsfall
Bolaget är fritt från ansvar mot en försäkrad som har framkal
lat ett försäkringsfall uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. 
Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha 
handlat eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar 
en betydande risk för att skadan skulle inträffa.

Har en försäkrad förvärrat följderna av ett försäkringsfall på 
sätt som sägs i första stycket, är bolaget fritt från ansvar mot den 
försäkrade i den utsträckning förhållandet har påverkat skadan.
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4.4 Försummelse att anmäla försäkringsfall med mera
Om den ersättningsberättigade har försummat att följa för
säkringsvillkor om skyldighet att anmäla försäkringsfall till 
bolaget inom viss tid eller villkor eller anvisningar enligt dessa 
om skyldighet att medverka vid utredningen av försäkringsfallet 
eller av bolagets ansvar, och försummelsen har medfört skada 
för bolaget, kan den ersättning som annars skulle ha betalats till 
denne sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till om
ständigheterna.

Om den försäkrade vid ansvarsförsäkring har gjort sig skyldig 
till sådan försummelse som nyss nämnts, har bolaget i stället 
och endast rätt att från den försäkrade återkräva en skälig del av 
vad bolaget har utgett till den skadelidande.

4.5 Oriktiga uppgifter med mera
Om den försäkrade eller någon annan som begär ersättning 
av bolaget efter ett försäkringsfall uppsåtligen eller av grov 
vårdslöshet oriktigt har uppgett eller förtigit eller dolt något 
av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning från 
försäkringen, kan den ersättning som annars skulle ha betalats 
till denne sättas ned efter vad som är skäligt med hänsyn till om
ständigheterna.

4.6 Säkerhetsföreskrifter
Med säkerhetsföreskrift avses en föreskrift om vissa bestämda 
handlingssätt eller anordningar som är ägnade att förebygga el
ler begränsa skada eller om vissa bestämda kvalifi kationer hos 
den försäkrade eller dennes anställda eller andra medhjälpare.

4.6.1 Påföljd vid försummelse att följa säkerhetsföreskrift
Om den försäkrade vid försäkringsfallet har försummat att följa 
en säkerhetsföreskrift som framgår av försäkringsvillkoren eller 
av en författning som villkoren hänvisar till, betalas ersättning 
från försäkringen endast i den utsträckning skadan får antas ha 
inträffat även om föreskriften hade iakttagits. Med den försäk
rade likställs annan som har haft att tillse att föreskriften följdes.
4.7 Räddningsplikt
När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedel
bart förestående, ska den försäkrade efter förmåga vidta åtgär
der för att hindra eller minska skadan och, om någon annan är 
ersättningsskyldig, för att bevara den rätt försäkringsbolaget 
kan ha mot denne.

4.7.1 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt
Har den försäkrade uppsåtligen åsidosatt sina skyldigheter en
ligt ovan, kan ersättningen sättas ned såvitt angår honom efter 
vad som är skäligt med hänsyn till hans förhållanden och om
ständigheterna i övrigt.

Detsamma gäller om den försäkrade har åsidosatt sina skyl
digheter med vetskap om att det innebar en betydande risk för 
att skadan skulle inträffa eller annars genom grov vårdslöshet.

5. Försäkringsförmedlare
Är försäkringen tecknad i bolaget genom försäkringsförmed
lare gäller följande.

5.1 Återkallas försäkringsförmedlarens fullmakt helt eller delvis 
ska försäkringstagaren genast meddela detta till bolaget.

5.2 Försäkringsförmedlaren har en skyldighet att vidarebe
fordra all information av betydelse för försäkringsskyddet från 
bolaget till försäkringstagaren.

5.3 Uppgifter och upplysningar lämnade av försäkringsförmed
laren till bolaget anses som lämnade av försäkringstagaren.

6. Återkrav
I den mån bolaget har betalat ersättning för skada övertar bo
laget den försäkrades rätt att kräva ersättning av den som är 
ansvarig för skadan.

Om den försäkrade avstår från sin rätt till ersättning från 
annan enligt kontrakt, garanti eller liknande eller avstår från 
återkravsrätt, begränsas bolagets ersättningsskyldighet i mot
svarande mån och utgiven ersättning ska återbetalas till bolaget.

7. Dubbelförsäkring
Är intresse, som omfattas av denna försäkring, försäkrat även 
genom annan försäkring och finns i denna förbehåll vid dub
belförsäkring, gäller samma förbehåll för båda försäkringarna. 
Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som 
anges i 6 kap 4 § försäkringsavtalslagen (2005:104).

8. Tvist om värdering
Vid tvist om värdet av skada på egendom eller avbrottsförlust 
ska på begäran av part värdering hänskjutas till avgörande ge
nom skiljedom.

9. Undantag – allmänna

9.1 Krig, upplopp med mera
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfatt
ning direkt eller indirekt orsakats av eller står i samband med 
krig, krigsliknande händelser inbördeskrig, revolution, uppror 
eller upplopp.

9.2 Atomskada/Atomkärnprocess
Försäkringen omfattar inte sådan skada som den försäkrade 
kan göras ansvarig för enligt atomansvarighetslagen (1968:45) 
eller motsvarande tillämplig utländsk lagstiftning.
Försäkringen omfattar inte skada vars uppkomst eller omfatt
ning har samband med atomkärnprocess till exempel kärnklyv
ning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall.

9.3 Dammbrott
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfatt
ning har direkt eller indirekt samband med dammbrott.

9.4 Leverantörsgaranti
Försäkringen gäller inte för skada som leverantör eller annan 
ansvarar för enligt lag, garanti eller liknande åtagande. Försäk
ringen gäller dock om den försäkrade kan visa att den som gjort 
åtagandet inte kan fullgöra detta.

Är den försäkrade tillverkare eller försäljare av den försäk
rade egendomen, lämnas inte ersättning för skada på denna, om 
skadan skulle ha omfattats av för branschen gängse garanti vid 
försäljning eller leverans.

9.5 Tidsrelaterad störning i datorfunktion
Försäkringen gäller inte för skada, kostnad, skadeståndsskyl
dighet, annat ansvar eller tvist som direkt eller indirekt orsakats 
av eller har samband med tidsrelaterad störning i datorfunktion.

För egendoms och avbrottsförsäkring tillämpas inte detta 
undantag vid skadehändelserna brand (eld som har kommit 
lös) eller explosion. Undantaget tillämpas inte heller vid olycks
fallsförsäkring, lagstadgade obligatoriska ansvarsförsäkringar, 
patientförsäkring och trafikförsäkring.
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Med tidsrelaterad störning i datorfunktion avses fel eller stör
ning som innebär att datorfunktion i samband med
•	 viss	tidpunkt	eller	övergång	från	en	tidpunkt	till	annan
•	 viss	tidsperiod	eller	övergång	från	en	tidsperiod	till	annan	

eller
•	 visst	kalenderdatum	eller	övergång	från	ett	datum	till	ett	annat
helt eller delvis upphör att fungera eller upphör att lämna data 
eller annan information på det sätt eller av det slag som är avsett 
eller förväntat med hänsyn till datorfunktionens ändamål.

Med datorfunktion avses komponent eller funktion i enhet 
för elektronisk behandling av data, inbegripet hårdvara och 
mjukvara i dator eller mikroprocessor, inklusive så kallade in
bäddade system.

9.6 Force majeure
Bolaget är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skade
utredning, utbetalning av ersättning eller iståndsättande av ska
dad egendom fördröjs på grund av krig, krigsliknande händelse, 
inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av myndig
hetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse.

Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om bolaget 
vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.

9.7 Terrorism/terrorhandling
Försäkringen gäller inte för skada vars uppkomst eller omfatt
ning har direkt eller indirekt samband med terrorhandling.

Med terrorhandling avses en skadebringande handling som 
är straffbelagd där den begås eller där skadan uppstår, och som 
framstår att vara utförd i syfte att:
•	 allvarligt	skrämma	en	befolkning
•	 otillbörligen	tvinga	offentliga	organ	eller	en	internationell	

organisation att genomföra eller avstå från att genomföra en 
viss åtgärd

•	 allvarligt	destabilisera	eller	förstöra	de	grundläggande	poli
tiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna 
i ett land eller i en internationell organisation.

10. Preskription med mera

10.1 Preklusion
Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning eller 
annat försäkringsskydd måste anmäla detta inom ett år från 
tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet 
berättigar till försäkringsskyddet inträdde. I annat fall har han 
förlorat sin rätt till ersättning.

10.2 Preskription
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkrings
skydd måste väcka talan mot bolaget inom tio år från tidpunk
ten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar 
till sådant skydd inträdde. 

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt ansprå
ket till bolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen 
att väcka talan alltid minst sex månader från det att bolaget har 
förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket.

11. Gemensamt skadeanmälningsregister
Bolaget har rätt att i ett för försäkringsbranschen gemensamt 
skadeanmälningsregister (GSR) registrera anmälda skador 
kopplade till denna försäkring.

12. Personuppgiftslagen (PUL)
Försäkringstagarens, den försäkrades och andra personers, 
som har betydelse för försäkringen, adressuppgifter och grund
läggande uppgifter rörande försäkringsavtalet hanteras i ett av 
bolaget förvaltat kundregister.

Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med bolagets 
etiska regler. Utdrag ur bolagets register kan erhållas genom att 
kontakta bolaget.

13. Försäkringsavtalslagen med mera
För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäk
ringsavtalslagen (2005:104) och övrig svensk rätt.


