FÖRKÖPSINFORMATION
Småföretagsförsäkring -

anpassad försäkring för ditt företag
Kortfakta
Översiktlig
information

Avtal och
premie

Det här är en kortfattad beskrivning av
Swedbank och Sparbankernas Småföretagarförsäkring som du har rätt att få enligt lag.
Det finns fler begränsningar, aktsamhetskrav
och säkerhetsföreskrifter än de som nämns här
och det betonas att det är vad som står i den
egentliga villkorstexten och försäkringsbeskedet som gäller.
Fullständiga villkor hittar du på www.swedbank.se, hos Kundcenter/sparbanks telefonbank
eller på ditt lokala bankkontor.
Försäkringen gäller under ett år och förnyas
därefter automatiskt vid försäkringstidens
utgång.
Nytecknad försäkring ska betalas inom 14 dagar från den dag då vi sände dig premiekravet.
Premien för en senare premieperiod ska betalas
senast en månad från den dag då vi avsände
krav på premien till dig.
Du har rätt att säga upp din försäkring vid
försäkringstidens utgång eller om försäkringsbehovet upphört.
Hur mycket du betalar beror bland annat på
vilket försäkringsbelopp du väljer, vilken verksamhet du bedriver och hur många anställda
företaget har.

Inbetalning

Du väljer själv om du vill betala din försäkring
per år mot ett vanligt inbetalningskort eller
månadsvis via kostnadsfritt autogiro. Vid sen
betalning tillkommer påminnelseavgift.

Försäkringsgivare

Tre Kronor Försäkring AB. Organisationsnummer 516406-0369, 106 60 Stockholm.

Gäller från och med 2018-05-15.
Så här fungerar försäkringen
Vår företagsförsäkring är framtagen speciellt för att passa särskilda behov inom olika branscher. Försäkringen består dels av ett
grundskydd och dels av utvalda försäkringar som är anpassade
efter de behov som finns inom den bransch du bedriver din verksamhet. Vår företagarförsäkring kan tecknas av företag som har
en årlig omsättning på högst 10 miljoner kronor eller högst fem
anställda. I det fall företaget äger en byggnad kan du naturligtvis
även försäkra den.
När du har tecknat försäkringen är det viktigt att du läser igenom
försäkringsbeskedet och kontrollerar vad som ingår i din försäkring.
Upplysningsplikt
Både vid tecknandet och vid förnyelse av försäkringen är det viktigt
att du lämnar oss rätt uppgifter om försäkringsbelopp, lönekostnad, årsomsättning och andra uppgifter som ligger till grund för
försäkringen.
Om du inser att bolaget tidigare har fått oriktiga eller ofullständiga
uppgifter om förhållanden av uppenbar betydelse för riskbedömningen ska du utan oskäligt dröjsmål rätta uppgifterna.
Säkerhetsföreskrifter
För att minska risken för skada gäller försäkringen med vissa säkerhetsföreskrifter. Försäkringsvillkoren innehåller ett särskilt avsnitt
med de föreskrifter som gäller för brand-, vatten och inbrottsförsäkring. Där anges också viktiga föreskrifter avseende hantering
av datorprogram och datainformation samt övriga skadehändelser.
Föreskrifterna är tillämpliga både för egendoms- och avbrottsförsäkringen. Föreskrifter kan också anges i försäkringsbrevet eller i
särskilt villkor som framgår av försäkringsbrevet.
Om föreskrifterna inte följs och det inträffar en skada betalas ersättning endast i den utsträckning skadan får antas ha inträffat
även om föreskriften följts.
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Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen innehåller ett egendomsskydd som ger ersättning vid
brand- och vattenskada, inbrott, rån, glas- och maskinskada. Försäkringen ger även ersättning för skador på viss egendom genom
plötslig och oförutsedd händelse.
Utöver egendomsskyddet lämnar försäkringen ersättning vid avbrott, ansvar, rättsskydd, överfall, kristerapi, kundolycksfall och
tjänsteresa.
Bedriver du frisör/skönhetssalong eller liknande kan försäkringen
även lämna ersättning vid behandlingsskador. För företag som utför service och tjänster hos kunder som till exempel sotare, städföretag och fönsterputsning ingår ett skydd för skador på kunders
egendom som inte har med något samband med det arbete som
utförs, så kallad omhändertagen egendom. För dessa företag kan
även försäkringen utökas att också omfatta förlust av huvudnyckel. Självrisker och belopp för högsta ersättning framgår av försäkringsbeskedet.
1. Grundförsäkring
1.1 Egendomsförsäkring
1.1.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen avser den verksamhet som anges i försäkringsbeskedet och gäller för försäkringstagaren som ägare till försäkrad
egendom. Försäkringen gäller även för annan ägare av försäkrad
egendom då försäkringstagaren i avtal åtagit sig att ansvara för
egendomen.
1.1.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffat under den tid
försäkringen varit betald och i kraft.
1.1.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller på samtliga ordinarie förvaringsplatser som
den försäkrade rörelsen disponerar inom de försäkringsställen som
anges i försäkringsbeskedet. Försäkringen gäller även på annan
plats inom Norden vid tillfällig förvaring.
Högsta ersättningsbelopp – Lös egendom
Lös egendom – maskinerier,
Valbart försäkringsbelopp upp
varor, ritningar, arkivalier samt till 1 000 000 kronor
datainformation – på kontor
eller i lager
Egendom som medförs utanför försäkringsstället (maskinerier)

Två basbelopp

Egendom som tillfälligt förvaras på annan plats

Fem basbelopp i högst sex
månader

Glas i inredning och i skyltskåp
i anslutning till försäkringslokal

Två basbelopp

Fast egendom i hyrd byggnad/
lokal

Två basbelopp

Ritningar, arkivalier och dataprogram

Två basbelopp

Licens för nyttjanderätt till
standardprogram

Ett basbelopp

Pengar och värdehandlingar
som förvaras på angivet försäkringsställe

I låst värdeskåp ett basbelopp.
På annat sätt 0,2 basbelopp.
Vid rån eller överfall två
basbelopp

Kunders egendom, dock inte
pengar och värdehandlingar

Två basbelopp

Arbetstagares egendom, dock
inte pengar och värdehandlingar, för varje arbetstagare

0,2 basbelopp eller högre
belopp enligt kollektivavtal
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Stöldbegärlig egendom bestående av varor och kunders
egendom

0,5 basbelopp

• Plötslig och oförutsedd skada som kan hänföras till annan skada.

Egendom under transport

Två basbelopp

Säkerhetsföreskrifter
Försäkringslokalen ska uppfylla skyddskraven enligt skyddsklass 2.
Detaljerad beskrivning av skyddsklass 2 finns i villkoret.

Egendom i kyl- och frys

Ett basbelopp

Högsta ersättningsbelopp – Byggnad
Byggnad

Valt försäkringsbelopp upp till
2 000 000 kronor

Fastighetsinventarier

Fem basbelopp

Markanläggning och markinventarier

Fem basbelopp

Glas i fönster och dörrar

Två basbelopp

1.1.4 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för det intresse som består i att den försäkrade egendomens värde inte minskar eller går förlorat och därför till
exempel inte sådan förlust som uppkommer genom att egendomen
inte kan användas på beräknat sätt. Vilken egendom som är försäkrad framgår av försäkringsbeskedet.
Försäkringen omfattar Lös egendom – maskinerier (maskiner och
inventarier), varor, ritningar, arkivalier samt datainformation och
kunders egendom. Om byggnad försäkras omfattar även försäkringen denna och den egendom som hör till byggnaden inklusive
mark- och fastighetsinventarier, markanläggning. Försäkringen ersätter skador genom
• Brand, åsknedslag, explosion, storm, hagel och snö på tak.
• Vatten genom oförutsedd utströmning av vatten, vattenånga och
olja.
• Stöld och skadegörelse genom inbrott, stöld och skadegörelse i
värde-, säkerhets- och kassaskåp samt uppsåtlig skadegörelse utan
samband med inbrott.
• Rån och överfall.
• Bräckage, sönderslagning eller stöld av glas i fönster och dörrar i
byggnad eller lokal, inredning och skyltskåp samt skylt och markis
med tillhörande armatur och stativ.
• Plötslig och oförutsedd händelse eller förlust av försäkrad egendom under transport med egna, leasade eller anställdas fordon.
• Plötslig och oförutsedd händelse på grund av temperaturförändring för egendom som förvaras i stationärt kyl- eller frysutrymme.
• Plötslig och oförutsedd händelse på försäkrad byggnad, markanläggning och lös egendom.
• Plötslig och oförutsedd fysisk skada genom inre orsak på försäkrad byggnadsinstallation.
• Plötslig och oförutsedd fysisk skada genom inre orsak på försäkrade maskiner och maskinerier.
Försäkringen ersätter inte
• Skada genom storm, hagel och snö på tak på båthus, växthus,
plasthall, tält och inte heller på egendom i sådant hus.
• Kostnad för reparation av fel som orsakat utströmning av vatten
eller skada på den installation varifrån vattenutströmning skett.
• Skada på golv- och väggtätskikt vid vattenutströmning som orsakats av att tätskiktet var bristfälligt.
• Skada genom röta, svamp, rost, frätning eller annan långtidspåverkan.
• Rån då den som utsatts för rånet medverkat till eller främjat skadan.
• Rån av pengar och värdehandlingar utanför försäkringslokal om
den som utsatts för rånet är under 18 år.
• Skada genom utpressning eller kidnappning.
• Glasskada som är ersättningsbar enligt brand- eller inbrottsförsäkringen.
• Skada på glas i växthus.
• Skada vid yrkesmässig transportverksamhet.
• Stöld eller svinn vid transport.
• Skada på egendom vid transport som normalt finns i fordonet.
• Kyl- eller frysskada som omfattas av brand-, vatten- eller inbrottsförsäkringen.
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Transporterad egendom ska vara tillfredsställande täckt och emballerad för att undvika skada genom nederbörd och yttre åverkan.
1.2 Objektförsäkring
Försäkringen ersätter
• Plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av försäkrade
maskinerier. Vid uppehåll i lokal gäller försäkringen enligt egendomsförsäkringen för skada genom brand, vatten och inbrott vid
tillfällig förvaring utanför försäkringsställe eller arbetsområde.
Försäkringen ersätter inte
• Stöld av stöldbegärlig egendom ur fordon som parkerats för natten, till exempel tobak, vin och sprit, antikviteter, konstverk och
äkta mattor, kameror, tv-apparater, digitalboxar, musikinstrument,
pälsar pälsverk, föremål helt eller delvis av ädel metall, äkta pärlor
eller ädelstenar, ur avsedda att bäras, vapen och delar till vapen, datorer, datatillbehör, programvara och elektronisk kommunikationsutrustning (telefoner med mera).
• Skada på föremål som den försäkrade hyrt ut.
Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska handha egendomen med tillbörlig aktsamhet.
Det innebär bland annat att försäkrad egendom ska förvaras inlåst
eller hållas under uppsikt.
1.3 Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring
1.3.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller – om inte annat anges i försäkringsbrevet – endast för försäkringstagaren såsom innehavare eller ägare av försäkrad rörelse och/eller fastighet.
1.3.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för avbrott och extrakostnad till följd av ersättningsbar skada inom det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet och avser endast försäkringstagarens intresse som består i
att avbrott inte uppkommer genom inskränkning i den försäkrade
rörelsen till följd av ersättningsbar egendomsskada.
1.4 Ansvarsförsäkring
1.4.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen avser endast i försäkringsbrevet angiven verksamhet
och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten. Försäkringen gäller också
för ansvar för fastighet där verksamheten bedrivs och som till övervägande del används härför om den försäkrade är ägare till fastighet, eller brukare av fastighet och har övertagit fastighetsägaransvaret enligt sedvanligt nyttjanderättsavtal.
Byggnads- och anläggningsarbeten utförda på sådan fastighet
omfattas av försäkringen om kostnader för detta under försäkringsåret uppgår till högst 20 basbelopp.
1.4.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit betald och i kraft. Vid miljöskada gäller dock försäkringen för skada som upptäckts under försäkringstiden.
1.4.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar i Norden. Vid försäljnings- och inköpsresor samt vid deltagande i konferenser och
mässor, gäller dock försäkringen för skada som inträffar i hela världen.
1.4.4 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet vid person och
sakskada enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och bestämmelser utgivna av branschorganisation inom försäkringstagarens
verksamhetsområde då dessa avtalats. Försäkringen omfattar
även skadeståndsskyldighet för skada genom levererad produkt –
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produktansvar. Vid skadeståndsskyldighet enligt miljöbalken eller
andra grannelagsrättsliga regler omfattar försäkringen även ren
förmögenhetsskada. Försäkringen ersätter
• Utredning om skadeståndsskyldighet föreligger.
• Förhandling med den som kräver skadestånd.
• Föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader
som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som inte
kan utfås av motpart eller annan, även om försäkringsbeloppet därigenom överskrids.
• Det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge.
Försäkringen ersätter inte
• Böter och viten.
• Straffskadestånd.
• Skada på produkt som den försäkrade levererar.
• Skada orsakad av skadabringande egenskaper hos produkter som
till exempel asbest, läkemedel, silikonbaserade implantat.
• Skada på omhändertagen egendom.
• Skada som uppkommer till följd av fel eller brist i utredningar, beskrivningar, beräkningar, ritningar, råd eller anvisningar som lämnats i yrkesmässigt rådgivande verksamhet.
1.5 Rättsskyddsförsäkring
1.5.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen avser endast i försäkringsbrevet angiven verksamhet
och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade). Försäkringen
gäller också vid fastighetsrättsskydd för den försäkrade såsom
nyttjare av fastighet där verksamheten bedrivs och som till övervägande del används för denna. Är den försäkrade ägare av fastighet,
som omfattas av annan försäkring ska rättsskyddet i den försäkringen tas i anspråk.
1.5.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist som uppkommit under det tid försäkringen varit betald och i kraft, under förutsättning att försäkringsskydd för samma risk varit gällande under en sammanhängande tid
av minst 2 år, när tvist uppkommer.
1.5.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist, som kan prövas som tvistemål med
motpart som har hemvist inom Norden eller för tvist avseende
fastighet belägen inom Norden. Avseende skattemål gäller försäkringen för skattemål i Sverige.
1.5.4 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen ersätter
• Nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid
tvist som kan prövas som tvistemål i tingsrätt, fastighetsdomstol,
statens VA-nämnd, miljödomstol eller genom skiljemannaförfarande.
• Nödvändiga och skäliga ombudskostnader i länsrätt, kammarrätt
och regeringsrätt vid tvist i skattemål angående taxering av den
försäkrade verksamheten.
Försäkringen ersätter inte
• Tvist som kan eller ska prövas av administrativa myndigheter, förvaltningsdomstolar eller andra specialdomstolar.
• Ersättning till skiljemännen vid skiljemannaförfarande.
1.6 Överfallsförsäkring
1.6.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare (de försäkrade).
1.6.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit betald och i kraft.
1.6.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat i samband med tjänsteutövning inom Norden.
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1.6.4 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen ersätter
• Skada som drabbat försäkrad genom fysiskt våld mot person och
som utgör ett uppsåtligt brott enligt brottsbalken. Kravet på fysiskt
våld tillämpas inte vid sexualbrott.
Försäkringen ersätter inte
• Skada som uppstått då den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas, även om skadan blivit allvarligare än
vad denne kunnat förutse (detta tillämpas inte vidsexualbrott).
• Skada som uppstått då den försäkrade varit påverkad av alkohol,
sömnmedel, narkotika eller annat berusningsmedel, såvida denne
inte kan visa att skadehändelsen saknar samband med denna påverkan (detta tillämpas inte vid sexualbrott).
• Skada som de försäkrade tillfogar varandra.
• Skada som har samband med att den försäkrade utför eller har
utfört brottslig handling. Överfallsskyddet gäller inte heller om
deltagandet i brottslig handling skett i form av medverkan, försök,
förberedelse eller stämpling till brott.
• I den mån skadan ersätts genom TFA-försäkring (kollektivavtalsgrundad trygghetsförsäkring vid arbetsskada).
1.7 Krisförsäkring
1.7.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare (de försäkrade).
1.7.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen varit betald och i kraft.
1.7.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid skada inom samma område som tjänstereseförsäkringen.
1.7.4 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen omfattar kristerapi för försäkrad som i tjänsten eller
under tjänsteresa drabbas av akut psykisk kris på grund av skadehändelse som är ersättningsbar enligt i försäkringsbrevet angiven
och av försäkringstagaren tecknad försäkring. Försäkringen ersätter
• Skälig kostnad för krisbehandling
Försäkringen ersätter inte
• Behandling för den anställde som privatperson.
• Behandling till följd av skada som de försäkrade tillfogar varandra.
• Behandling till följd av skadehändelse under arbetstid som inte
har direkt samband med arbetet.
• Vid resor till och från arbetsplatsen.
• För kristerapi som inte är föranledd av traumatisk händelse
• För skada som uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är
straffbelagd.
1.8 Tjänstereseförsäkring
1.8.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för i försäkringsbrevet angiven försäkringstagare och person som för företagets räkning företar resa i tjänsten
samt familjemedlem som är folkbokförd på den försäkrades adress
och som medföljer på resa på företagets bekostnad.
1.8.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid tjänsteresa från det man lämnar arbetsplatsen eller bostaden och upphör i och med återkomsten till någon av
dessa platser. Försäkringen gäller dock längst i tolv månader.
Försäkringen gäller inte resor mellan arbetsplatsen och bostaden. I
det fall den försäkrade saknar stationär arbetsplats och regelmässigt utför sitt dagliga arbete på olika platser, till exempel bygg- och
anläggningsarbetare, reparatörer, montörer, chaufförer, flygbesättningar och personal från bemanningsföretag gäller försäkringen
inte under de resor som ingår i de normala arbetsuppgifterna.
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Försäkringen gäller för skada under tjänsteresa som inträffat under
den tid försäkringen varit betald och i kraft.
1.8.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller i hela världen med undantag för de länder/
områden till vilka Utrikesdepartementet och/eller Svenska Smittskyddsinstitutet helt eller delvis avråder resa. Ovanstående avser
de förhållanden som gäller vid resans påbörjande.
1.8.4 Vad försäkringen gäller för
Egendomsförsäkring
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller förlust av resgods som ägs av försäkringstagaren samt annan
försäkrads resgods som är avsett för personligt bruk. Försäkringen
gäller även för medfört resgods som den försäkrade hyrt eller lånat
i Sverige. Försäkringen ersätter inte
• stöld av pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom då
sådan egendom lämnats i eller på transportmedel eller i bagage
som transporterats av annan (incheckats eller polletterats.),
• stöld av pengar och värdehandlingar som förvaras i bil,
• stöld av stöldbegärlig egendom i nattparkerad bil,
• stöld av egendom, som vid bilresa, från eller till bostad/arbetsplats, där lämnats kvar i bilen längre tid än vad som normalt åtgår
för omedelbar i och urlastning,
• egendom som glömts, tappats eller förlagts, även om den senare
blir stulen. Har egendomen försvunnit utan att det kan göras sannolikt på vilket sätt, anses den som glömd, tappad eller förlagd,
• ytliga skador, såsom till exempel bucklor, repor eller dylikt utan
väsentlig inverkan på användbarheten,
• nedsmutsning, slitage eller skada genom att vätska eller smetande ämne rinner ut då godset är polletterat eller incheckat,
• skada på skidor eller andra sportredskap under användning,
• skada som leverantör eller annan ansvarar för enligt lag, garanti
eller liknande åtagande.
Säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska iaktta att
• försäkrad egendom handhas på så sätt att stöld eller annan skada
så långt som möjligt förhindras,
• transportmedel, hotellrum, hytt eller bostad i övrigt inte lämnas
olåst eller med öppet fönster,
• stöldbegärlig egendom, pengar och värdehandlingar inte ligger
framme när hotellrum, hytt eller bostad lämnas,
• stöldbegärlig egendom i bil förvaras inlåst i bagageutrymme, som
om möjligt inte är åtkomligt från kupén eller inlåst i handskfack.
Ansvarsförsäkring för privatperson
Försäkringen avser den försäkrade som privatperson i samband
med tjänsteresa. Försäkringen gäller inte vid direkt yrkes- eller
tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet.
Försäkringen gäller för person- och sakskada som försäkrad orsakar
genom vårdslöshet eller på annat sätt blir skadeståndsskyldig för
enligt skadeståndsrättsliga regler.
Rättsskyddsförsäkring för privatperson
Försäkringen gäller för den försäkrade som privatperson i egenskap
av resenär. Rättsskyddet gäller för tvist, som kan prövas som tvistemål (T mål) av tingsrätt, hovrätt eller Högsta Domstolen i Sverige
eller motsvarande domstolar utomlands.
Försäkringen gäller också för resning i nämnda mål, dock endast om
resning beviljas. Är tvisten sådan att den först kan eller ska handläggas eller prövas av annan instans (till exempel hyresnämnd eller
kronofogdemyndigheten) betalas endast de kostnader som uppkommit efter sådan prövning eller handläggning.
Rättsskyddet i försäkringen gäller även för vissa brottmål. Rättsskyddet gäller inte för kostnader för prövning i Trafikskadenämnden eller Ansvarsförsäkringens personskadenämnd.
Försäkringen gäller inte för tvist som endast kan prövas av administrativa myndigheter, specialdomstolar eller förvaltningsdomstolar.
Försäkringen gäller inte för tvist, mål eller ärende som har samband
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med den försäkrades yrkes- eller tjänsteutövning eller annan förvärvsverksamhet eller som har samband med ekonomiska åtgärder
som till sin typ eller sin omfattning är ovanliga för en privatperson.
Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader som den försäkrade inte kan få betalda av staten
eller av motpart. Exempel på vad försäkringen inte ersätter
• kostnader som avser eget arbete, förlorad inkomst, resor, uppehälle eller andra kostnader för någon av de försäkrade,
• kostnader för verkställighet av dom, beslut eller avtal,
• ersättning till skiljemän,
• merkostnader som beror på att den försäkrade har anlitat flera
ombud eller bytt ombud såvida det inte föreligger särskilda skäl,
• merkostnader som den försäkrades ombud har förorsakat genom
försumlig processföring eller annan försumlighet,
• merkostnader där den försäkrade krävs på högre ersättning för
ombuds- och utredningskostnader än vad som utdömts vid domstolsprövning.
Reseavbrott
Försäkringen gäller för nödvändiga och skäliga merkostnader för
återresa till hemorten i Sverige om den försäkrade tvingas avbryta
tjänsteresan tidigare än beräknat på grund av att
• nära anhörig i Sverige blir allvarligt sjuk, råkar ut för svårare
olycksfall eller avlider,
• oförutsedd händelse inträffar, som orsakar väsentlig egendomsskada i den försäkrades bostad på hemorten,
• nära affärskollega som är med på resan och som omfattas av samma försäkring, blir allvarligt sjuk, råkar ut för svårare olycksfall eller
avlider.
Försäkringen ersätter även nödvändiga och skäliga transportkostnader för ersättares utresa och merkostnad för hemresa på grund
av någon av ovanstående orsaker samt ny utresa om anställd/uppdragstagare ska återuppta sitt arbete.
Sjuk- och olycksfallsförsäkring
Försäkringen lämnar ersättning för läke- och merkostnader vid
olycksfallsskada och akut sjukdom. Försäkringen lämnar ersättning
för medicinsk- och ekonomisk invaliditet samt vid dödsfall på grund
av vid olycksfallsskada.
Överfallsskydd
Försäkringen lämnar ersättning för skada som drabbat försäkrad
genom sådant fysiskt våld mot person som anges i en särskild tabell
i villkoret och som utgör ett uppsåtligt brott enligt brottsbalken.
Kravet på fysiskt våld tillämpas inte vid sexualbrott.
2. Anpassat försäkringsskydd
Följande försäkringsskydd kan ingå beroende på vilken verksamhet
som är försäkrad. Vilken omfattning din försäkring har framgår av
försäkringsbeskedet.
2.1 Behandlingsskadeförsäkring
Försäkringen är anpassad efter den försäkrade verksamheten och
Behandlingsskadeförsäkring ingår endast om det framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet
för personskada på kund/patient om det föreligger övervägande
sannolikhet för att skadan är orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd och att skadan kunnat undvikas genom ett annat utförande.
2.1.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen avser endast i försäkringsbrevet angiven verksamhet
och gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och dennes arbetstagare för skada orsakad i tjänsten.
2.1.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit betald och i kraft.
2.1.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som uppkommit i samband med den
försäkrade verksamheten i Norden.
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2.2 Besöksolycksfall
Försäkringen är anpassad efter den försäkrade verksamheten och
Besöksolycksfall ingår endast om det framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen gäller, när skadeståndsskyldighet för försäkringstagaren inte föreligger, för personskada uppkommen genom
olycksfall och som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda
enligt nedan.
2.2.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för besökare till försäkringstagaren under vistelse i försäkringstagarens lokaler.
För fastighetsägare gäller försäkringen även för boende och besökare till boende under vistelse i den försäkrade byggnadens allmänna utrymmen inklusive entrétrappor till byggnaden samt för
boende och förtroendevalda, som under uppdrag för försäkringstagarens räkning eller vid sammankomst anordnad av försäkringstagaren vistas i den försäkrade byggnadens allmänna utrymmen
inklusive entrétrappor till byggnaden och därtill hörande markområde, inom försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.
2.2.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit betald och i kraft.
2.2.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat i Norden.
2.3 Utökat skydd för omhändertagen egendom
Försäkringen är anpassad efter den försäkrade verksamheten och
Ansvarsförsäkringen med utökat skydd för omhändertagen egendom ingår endast om det framgår av försäkringsbeskedet. Försäkringen gäller inte för skada på
• egendom som den försäkrade eller för hans räkning annan person
hyrt, leasat, lånat eller annars nyttjat,
• sådan del av egendomen som skadats på grund av att delen felaktigt eller bristfälligt åtgärdats eller hanterats vid utförande av
den försäkrades åtagande. Denna begränsning gäller dock inte vid
skada på egendom som, utan särskilt åtagande om detta, transporterats eller lyfts,
• egendom som skadas till följd av ingrepp i bärande konstruktion i
hus, broar och andra byggnadsverk.
2.4 Låsbyte i samband med nyckelförlust
Försäkringen är anpassad efter den försäkrade verksamheten och
ersättning vid Nyckelförlust ingår endast om det framgår av försäkringsbeskedet.
Försäkringen ersätter skälig kostnad för ändring eller, om så erfordras, byte av låscylinder i fastigheter i samband med att huvudnyckel
eller annan nyckel förkommit under förutsättning att försäkringstagaren eller dennes anställda enligt lag eller skriftligt avtal är skyldig att svara för sådan kostnad. Ersättning lämnas inte om nyckeln
förkommit under andra omständigheter än stöld i samband med
inbrott.
2.4.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller endast för försäkringstagaren och dennes anställda.
2.4.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen varit betald och i kraft.
2.4.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden.
2.5 Utställning/mässa
Försäkringen är anpassad efter den försäkrade verksamheten och
ingår endast om det framgår av försäkringsbeskedet.
Försäkringen gäller för plötslig och oförutsedd fysisk skada på eller
förlust av försäkrat utställningsföremål.
Försäkringen omfattar inte skada, förlust eller kostnad som har
orsakats av
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• att den försäkrade eller dennes anställda i arbetsledande ställning
har förfarit med uppsåt eller grov vårdslöshet,
• att utställningsföremålet inte har emballerats, packats, stuvats
för transporten på ett fackmannamässigt sätt,
• nedsmutsning, slitage, blekning, skavning, repning eller liknande,
• händelse i samband med demonstration av utställningsföremålet,
• bristfälligt skydd mot normala väderleksförhållanden,
• utställningsföremålets egen beskaffenhet,
• klimatbetingad temperaturpåverkan.
2.5.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren som ägare till försäkratutställningsföremål. Försäkringen gäller även för annan ägare av
försäkrat utställningsföremål då denne inte kan få ersättning genom annan försäkring.
2.5.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit betald och i kraft.
2.5.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden.
2.6 Epidemiavbrottsförsäkring
Försäkringen är anpassad efter den försäkrade verksamheten och
ersättning vid Epidemiavbrottsförsäkring ingår endast om det
framgår av försäkringsbeskedet.
Ersättning lämnas för avbrott genom att myndighet med stöd av
lag ingriper mot verksamheten för att hindra spridning av smittsam sjukdom. Med ingripande från myndighet jämställs åtgärd av
läkare eller veterinär, på vilka ankommer att utöva kontrollerande
verksamhet inom hälsovårdens område. Med avbrott förstås sådan
inskränkning i den försäkrade rörelsen som föranleder bortfall av
täckningsbidrag under ansvarstiden. Ansvarstiden räknas från den
dag ingripande enligt första stycket sker. Ansvarstiden är tolv månader.
2.6.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren eller annan angiven försäkrad såsom innehavare av försäkrad rörelse.
2.6.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för avbrottsskada som inträffar under den tid
försäkringen varit betald och i kraft.
2.6.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för avbrottsskada som inträffar inom det försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet.
2.7 Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada
Försäkringen är anpassad efter den försäkrade verksamheten och
ingår endast om det framgår av försäkringsbeskedet.
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada det vill säga skada som uppkommer utan samband med
att någon lider person- eller sakskada, som av den försäkrade orsakats genom fel eller försummelse enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler. Försäkringen gäller inte för
• Böter, viten eller kostnad för rättegång som har samband med
brott eller viten.
• Skada till följd av fel, brist eller skadbringande egenskap i fast eller
lös egendom som tillhandahållits eller levererats av den försäkrade.
Levererad egendom.
• Förutsebar skada.
• Skada som som orsakats genom åsidosättande av lag eller myndighets föreskrift.
• Skada som försäkringstagaren genom särskilt avtal åtagit sig att
ersätta.
• Skada genom felräkning vid in- eller utbetalning av kontanta
medel.
• Skada genom fel eller försummelse vid konstruktionsarbete eller
annat tekninskt arbete.
• Skada som sammanhänger med det personliga ansvaret för styrelseledamot eller vederbörligen utsedd befattningshavare.
• Skada till följd av förmögenhetsbrott.
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• Miljöskada som den försäkrade kan göras ansvarig för enligt
svensk eller utländsk lagstiftning.
• Skada som beror på fel i underlag som lämnats av uppdragsgivaren eller på omständigheter som beror på uppdragsgivaren.
• Skada som uppkommit på grund av avvikelse från uppdrag eller
den försäkrade verksamheten.
• Skada till följd av dröjsmål.
• Skadeståndskrav avseende ren förmögenhetsskada som framställs då den försäkrade försatts eller begärts i konkurs eller annars
är på obestånd.
• Skada som uppkommit genom felaktig eller försumlig rådgivning
avseende skatteplanering.
• Skada som tillfogas den försäkrade eller ägare, delägare, eller arbetstagare i den försäkrade verksamheten eller företag ingående i
samma koncern.
• Skadeståndskrav som inte hade kunnat göras gällande om den
försäkrade hade åberopat ansvarsbegränsning enligt avtal eller
författning.
• Skada till följd av datatjänster.
2.7.1 Vem försäkring gäller för
Försäkringen avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet och
gäller för försäkringstagaren (den försäkrade).
2.7.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som orsakats under den tid försäkringen varit betald och i kraft och som anmälts till bolaget under
försäkringstiden. Har skada orsakats på grund av underlåtenhet att
handla, anses den ha orsakats vid den tidpunkt, då skadan senast
kunnat förebyggas av den försäkrade.
Sägs försäkringen upp av bolaget eller försäkringstagaren gäller en
förlängd anmälningstid om 2 år räknat från den dag då försäkringen upphörde att gälla för skador som orsakats under försäkringstiden. Under den förlängda anmälningstiden gäller försäkringen
endast i den mån annan försäkring som kan omfatta skadan saknas.
2.7.3 Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller vid skada som tillfogas verksamhet som bedrivs
inom Norden.
2.8 Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada för IT-konsulter
Försäkringen är anpassad för IT-konsulter och ingår endast om det
framgår av försäkringsbeskedet.
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada det vill säga ekonomisk skada som uppkommer utan
samband med att någon lider person- eller sakskada, som den försäkrade orsakar uppdragsgivare genom fel eller försummelse vid
utförande av yrkesmässig extern IT-verksamhet enligt allmänna
skadeståndsrättsliga regler eller allmänna bestämmelser utgivna
av branschorganisation inom den försäkrades verksamhetsområde,
då dessa har avtalats. Försäkringen gäller inte för
• Böter, viten eller kostnad för rättegång som har samband med
brott eller viten.
• Förutsebar skada.
• Skada som som orsakats genom åsidosättande av lag eller myndighets föreskrift.
• Skada som försäkringstagaren genom särskilt avtal åtagit sig att
ersätta.
• Skada genom felräkning vid in- eller utbetalning av kontanta
medel.
• Ren förmögenhetsskada som uppkommer genom fel i kalkyler,
mängdberäkningar, mängdförteckningar, förteckningar eller utlåtanden avsedda att ligga till grund för ekonomiska bedömningar i
samband med upphandling, anbudsgivning eller annan affärstransaktion.
• Skada till följd av förmögenhetsbrott.
• Skada som beror på fel i underlag som lämnats av uppdragsgivaren eller på omständigheter som beror på uppdragsgivaren.
• Skada som uppkommit på grund av avvikelse från uppdrag eller
den försäkrade verksamheten.
• Skada till följd av dröjsmål.
• Skada som tillfogas den försäkrade eller ägare, delägare, eller arbetstagare i den försäkrade verksamheten eller företag ingående i
samma koncern.
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• Skadeståndskrav som inte hade kunnat göras gällande om den
försäkrade hade åberopat ansvarsbegränsning enligt avtal eller
författning.
• Skada i den mån skadeståndet enbart grundas på utfästelse eller
garanti enligt avtal.
• Skada som är en följd av att budgetrelaterade eller på annat sätt
utsatta eller utlovade kostnader inte hållits.
• Skada som orsakats genom fel i program eller system om den
försäkrade inte kan dokumentera att för databehandlingsområdet
rimliga tester eller leveranskontroller utförts eller att ändring i system eller program ägt rum efter motsvarande tester.
• Skada som uppkommit på grund av att den försäkrade inte kontrollerat och dokumenterat att program, system och maskinvara är
funktionsdugliga i beställarens verksamhet och att då upptäckta fel
och brister inte åtgärdats före leverans.
• Skada som den försäkrade vid försäkringens tecknande ägde kännedom om.
• Skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och dennes uppdragsgivare hävs.
• Skada som är en följd av att den försäkrade inte säkerställt att
verifierat uppdatera kopior finns på system och information innan
arbetet påbörjats så att system och data kan återställas till det läge
som var innan arbetet påbörjades och/eller systemkod/parametersättningar/data som genererats vid utveckling kan återskapas.
• Skada som beror på funktionsbrist, för låg verkningsgrad eller
bristande prestationsförmåga hos den levererade maskinvaran i
den mån skadeståndsansvaret endast kan grundas på uttrycklig
eller underförstådd utfästelse eller garanti.
• Skada orsakad genom patentintrång, varumärkesintrång, copyrightintrång, intrång i upphovsrätt eller intrång i rätt till kretsmönster för halvledarprodukter. Försäkringen gäller inte för brytande av licensrättigheter.
• Skada som beror på bristande överensstämmelse mellan produkt
eller tjänst och annonsering eller reklam för denna eller på felaktigt
avgivande av pris på vara eller tjänst.
3. Skydd av personuppgifter
Tre Kronor värnar om din personliga integritet och vill att du ska
känna dig trygg i hur vi hanterar dina uppgifter. När du ingår ett
försäkringsavtal med oss, behöver vi hantera dina personuppgifter
för att kunna administrera försäkringsförhållandet, hantera anmälda skador, beräkna försäkringspremier eller för att tillhandahålla
relevant information och marknadsföring till dig. De uppgifter vi
behandlar kan vara ditt namn och adress, hälsoinformation, om det
finns medförsäkrad, uppgifter om försäkringsfall och annan relevant information. Merparten av personuppgifterna samlas in från
dig men vi kan även samla in uppgifter från en tredje part eller från
offentliga källor. Personuppgifterna behandlas huvudsakligen för
att viska kunna fullgöra våra åtaganden enligt försäkringsavtalet.
Vi kan även behöva hantera uppgifterna för att fullgöra en rättslig
förpliktelse, för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk eller när vi har ett berättigat intresse av att hantera
dina uppgifter.
Kontaktuppgifter Tre Kronors som ansvarig för hanteringen av dina
personuppgifter finner du i ditt försäkringsbesked. Du kan från och
med 25 maj 2018 även kontakta Tre Kronors dataskyddsombud på
dataskyddsombud@3kronor.se.
Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge vi behöver dem
för att uppfylla det ändamål för vilka de samlats in. Därefter raderar
vi uppgifterna.
Dina personuppgifter hanteras med sekretess enligt våra etiska
regler. Dina adressuppgifter och grundläggande uppgifter om ditt
avtal hanteras i ett kundregister hos Tre Kronor för bland annat automatiskt adressuppdatering. Vi kan även behöva lämna ut vissa
personuppgifter till återförsäkringsbolag.
Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att
sådan överföring är laglig, exempelvis genom att använda de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av
EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens
webbplats.
Du har rätt att få information om vilka uppgifter som vi behandlar
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om dig, att få felaktiga uppgifter rättade, att begära att vi begränsar vår behandling och att dina uppgifter överförs till annan part
samt invända mot den behandling vi utför. Du har även rätt att inge
klagomål till ansvarig tillsynsmyndighet.
Läs mer om Tre Kronors hantering av personuppgifter och dina rättigheter på www.3kronor.se/personuppgifter.
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