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Kontakt
Kundtjänst 
Telefon 0771-326 326 
E-post: foretag@gjensidige.se

 
Skador 
Telefon 0771-326 326 
E-post: foretagsskador@gjensidige.se

 
Skadejour 
Vid akut skada efter kl. 16.00 eller på helger - kontakta då vår 
Skadejour, telefon 0771-614 614.

Särskilt försäkringsvillkor: GK 138:1

Innehåll
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Försäkringsgivare: Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, 
516407-0384.

I tillägg till dessa villkor, gäller följande:
- Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor
- Generella villkor
- Försäkringsavtalslagen (FAL)

Försäkringsbrev med angivna specifikationer och särskilda villkor 
gäller före de allmänna villkoren.

1. Mediahantering
1.1 Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och andra försäkrade 
som anges i försäkringsbrevet, i fråga om verksamhet som anges 
där.

1.2 När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för konsultationskostnader till följd av skada 
enligt 1.5 nedan som inträffat och anmäls under den tid denna 
försäkring är i kraft.

Kostnader som avser konsultation med PR-konsult före att skadan 
anmälts till Gjensidige omfattas inte av denna försäkring. Med 
skada avses i denna försäkring händelse som medfört att den 
försäkrade har behov av råd från PR-konsult för att skydda den 
försäkrades varumärke med anledning av anmäld ersättningsbar 
skada inom den försäkrades företagsförsäkring i Gjensidige.

1.3 Var försäkringen gäller
Denna försäkring gäller för skada i hela världen, exklusive USA och 
Kanada.

1.4 Självrisk
Försäkringen gäller med en självrisk om 10% av PR-konsultens 
fakturerade arvode, dock lägst 2 000 kr.

1.5 Vad försäkringen gäller för
Försäkringen omfattar skäliga konsultationskostnader för extern 
PR-konsult, med anledning av anmäld och ersättningsbar skada 
inom den försäkrades företagsförsäkring i Gjensidige, då råd från 
PR-konsult till den försäkrade är nödvändigt för att skydda den 
försäkrades varumärke med anledning av den anmälda skadan 
inom den försäkrades företagsförsäkring i Gjensidige.

Försäkrad ska anlita PR-konsult som skriftligen godkänts av 
Gjensidige. Den PR-konsult som försäkrad anlitar ska vara anställd i 
svenskregistrerat bolag, medlem i Föreningen Public Relations 
Konsultföretag i Sverige ”Precis” samt huvudsakligen arbeta med 
PR-rådgivning.

Av PR-konsultens faktura ska minst framgå vilka åtgärder som 
vidtagits, när dessa vidtagits samt tidsåtgång för dessa.

1.6 Undantag
Försäkringen gäller inte för konsultationskostnader med anledning 
av rättsskyddsskada. Mervärdesskatt som ska betalas av den 
försäkrade utgör ingen kostnad som omfattas av försäkringen, till 
den del den försäkrade har möjlighet till avdrag för beloppet eller 
kan återvinna beloppet enligt gällande skatteregler.

1.7 Högsta ersättning
Högsta ersättning är 60.000 kr per skada. För samtliga skador som 
inträffar under försäkringsperioden är ersättningen begränsad till 
det dubbla försäkringsbeloppet.
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Gjensidige Försäkring

Postadress: 
Gjensidige Försäkring 
Box 3031 
103 61 Stockholm 
Telefon 0771-326 326 
E-post info@gjensidige.se

En svensk filial till: 
Gjensidige Forsikring ASA 
Org.nr 995 568 217

Postadress: 
Postboks 700 Sentrum, 0105 Oslo 
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