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Särskilt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2014-01-01
Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att
numreringen inte alltid är löpande. Ord som skrivs med kursiv stil
förklaras i 13. Definitioner.
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1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden om Gjensidiges ansvar föreligger enligt försäkringsvillkor GJAA 800 allmänna avtalsbestämmelser.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar vid tjänsteutövning inom Norden.

5. Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för det skadestånd för personskada som de försäkrade enligt 5 kap. skadeståndslagen har rätt till om de utsätts för uppsåtligt våld eller hot om våld. Gärningen ska
utgöra brott som innefattar personskada eller sådan kränkning av den personliga integriteten
som berättigar till ersättning.
Den försäkrade ska visa att han är berättigad till skadestånd och att gärningsmannen är
okänd eller inte kan betala skadestånd.
Föranleder skadan åtal ska den försäkrade på Gjensidiges begäran föra skadeståndstalan.
Gjensidige står för kostnaderna.

6. Vad försäkringen inte gäller för
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkor GJAA 800 allmänna avtalsbestämmelser, 6 (Vad försäkringen inte gäller för).

6.1 Ersättning betalas inte för skada som
•
•
•
•

de försäkrade tillfogar varandra
uppstår då den försäkrade utan skälig anledning utsätter sig för risken att skadas
uppstår i samband med att den försäkrade utför eller medverkar till uppsåtlig brottslig
gärning
ersätts genom TFA-försäkring.

7. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 400 000 kr och är den högsta sammanlagda ersättning som Gjensidige
betalar vid varje skada även om flera personer skadas.
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9. Åtgärder vid skada
Den försäkrade ska
• så snart som möjligt efter inträffad skada anmäla skadan. Om den försäkrade dröjer med
skadeanmälan och detta medför skada för Gjensidige, har Gjensidige rätt att göra ett
skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha betalats. Se även försäkringsvillkor
GJAA 800 allmänna avtalsbestämmelser, 10.2.3 (Preskription)
• polisanmäla händelsen och skicka anmälan till Gjensidige.

11. Självrisk
Vid varje skada avgår från de sammanlagda kostnaderna för skada en grundsjälvrisk som är
10 % av prisbasbeloppet.

13. Definitioner
Prisbasbelopp
Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari
månad det år skadan inträffar. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100-tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt
till närmaste 100-tal kronor.

Försäkringslokal
Sammanhängande utrymmen i en byggnad som den försäkrade använder för sin verksamhet.
Med försäkringslokal avses även stålcontainer.

Försäkringsställe
Sådan plats som anges i försäkringsbrevet med gatuadress, kvartersnummer eller fastighetsbeteckning där försäkrad egendom förvaras
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