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Överfallsförsäkring
Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering.

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

02. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

03. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom försäkringsstället samt vid tjänsteutövning inom
Norden.
11. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för personskada och kränkning genom
• rån
• försök till rån
• misshandel eller
• annat uppsåtligt våld.
Den försäkrade ska visa att han är berättigad till skadestånd och att den ansvarige är okänd eller saknar
betalningsförmåga. Föranleder skadan åtal, ska den försäkrade på bolagets begäran och bekostnad föra
skadeståndstalan.

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.

41. Skadevärderingsregler
Skada värderas enligt skadeståndsrättsliga regler vid personskada och kränkning. Skada värderas dock
högst till det belopp som enligt praxis utdöms vid skada av motsvarande slag, även om den ansvarige
medgett högre belopp.

42. Självrisk
Vid varje skadetillfälle gäller en självrisk* som är 10 % av prisbasbeloppet*.

43. Skadeersättningsregler
Bolaget ersätter
• skada värderad enligt F.41
• skäliga kostnader för rättegång
med avdrag för självrisk* enligt F.42.
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43.1 Högsta ersättning
Vid varje skadetillfälle är bolagets ersättningsskyldighet begränsad till 5 prisbasbelopp*. Denna
begränsning gäller även om flera av de försäkrade skadats.

43.2 Tidpunkt för betalning av ersättning
Ersättning ska betalas senast 1 månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt
avsnitt R.
Om polisutredning avvaktas ska ersättning betalas senast 1 månad efter det att bolaget erhållit
utredningen.

43.3 Räntebestämmelser
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. För den tid
som utbetalning fördröjs genom polisutredning betalar bolaget ränta enligt Riksbankens referensränta.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommer på
honom enligt avsnitt R.05.

Q. Säkerhetsföreskrifter
09. Överfallsförsäkring
09.1 Allmänt
Försäkrad ska undvika att utan skälig anledning utsätta sig för risken att skadas. Med utsätta sig för
risken att skadas avses till exempel att vara påverkad av berusnings-, sömn- eller narkotiska medel,
agera provocerande, tillgripa våld, ge sig in i situationer där bråk pågår eller nära förestående och
liknande situationer.
09.20 Påföljd vid åsidosättande av föreskrift
Har försäkrad inte iakttagit sina skyldigheter enligt föreskrifterna i Q.09.1, ersätts endast den skada som
kan ha uppstått oberoende av detta.

R. När skada inträffat
05. Överfallsförsäkring
05.1 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt. Dessutom ska den
försäkrade snarast göra polisanmälan och sända in polisintyg till bolaget.
05.2 Ersättningskrav - preklusion
Ersättningskrav ska framställas till bolaget snarast efter det att skadan uppkommit och senast 6 månader
från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning.
Framställs kravet senare är bolaget fritt från ansvar.
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05.3 Bedrägliga uppgifter
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning kan
ersättningen bortfalla eller begränsas.
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