0

Alands
FÖRSÄKRINGAR

Produktfaktablad för försäkringsprodukten

Försäkringsgivare:
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag
Mariehamn, Åland
FO nummer 0145082-0
Webb: www.alands.se

Försäkring för ren
förmögenhetsskada

Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten fnns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet.

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Försäkring för ren förmögenhetsskada gäller för skadeståndsanspråk som framställs mot den försäkrade till följd av uppdrag i den försäkrade
verksamheten. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring.
Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

Vad ingår i försäkringen?
Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet som framställs mot
den försäkrade till följd av uppdrag i den verksamhet som avtalas
Försäkringen gäller för
✓

den försäkrade och dennes anställda

Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada
✓

enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler

✓

enligt försäkrade avtal

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen åtar sig försäkringsgivaren för den försäkrades räkning att
✓

utreda om skadeståndsskyldighet föreligger

✓

förhandla med den som kräver skadestånd

✓

föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala rättegångs- eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala
som denne inte kan utfå av motpart eller annan

✓

betala det skadestånd som överstiger självrisken och som den
försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal

X skada som orsakats med uppsåt eller grov vårdslöshet
X skada som består i eller är en följd av kursförändring på fnansiella instrument, annat än då skada uppstår till följd av att den
försäkrade genom fel eller försummelse underlåtit utföra uppdrag från kund att vid viss tidpunkt företa köp eller försäljning av
fnansiella instrument eller att bevaka viss tidsfrist
X skada på egendom som den försäkrade, eller för hans räkning
annan person, hyrt eller leasat
X skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisats i rätt tid eller att avtal mellan den försäkrade och uppdragsgivare hävts
X ansvar som kan åläggas den försäkrade till följd av fastighetsvärdering, såvida detta inte särskilt avtalas
X skada som orsakats genom patentintrång, varumärkesintrång,
intrång i upphovsrätt eller annan immaterialrätt
X skada som den försäkrade vid försäkringens tecknande insåg
eller borde ha insett skulle medföra skadeståndskrav
X miljöskada och inte heller för sanerings- och återställandekostnader i samband därmed
X juridisk rådgivning, såvida inte detta fnns särskilt angivet i
försäkringsbrevet som försäkrad verksamhet
X skada baserad på lag (1992:1528) om ofentlig upphandling

Finns det begränsningar
av vad försäkringen täcker?

Var gäller försäkringen?

Försäkringsbeloppet som avtalas är den högsta sammanlagda
ersättning per försäkringsår som försäkringsgivaren betalar för
skadestånd inklusive ränta, utrednings-, förhandlings- och rättegångs- och skiljemannakostnader.

Försäkringen gäller vid skada som uppkommer inom Norden om
inte annat avtalas.
Försäkringen gäller för krav som framställs mot försäkrad under
försäkringstiden och där skadan orsakats av handling som företagits
efter försäkringens begynnelsedag eller från och med den tidpunkt
som avtalas. Med handling förstås även underlåtenhet att handla,
varvid den tidpunkt då skada senast av den försäkrade kunnat förebyggas anses som tidpunkt för underlåtenheten.

Vad ingår inte i försäkringen?
Försäkringen gäller inte för

Vilka är mina skyldigheter?
•

när skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträfar
eller kan befaras komma att inträfa, ska den försäkrade efter
förmåga hindra eller minska skadan

•

du måste anmäla inträfad skada så snart som möjligt

•

bistå med de utredningar, analyser och undersökningar som kan
vara av betydelse

X skada som tillfogats den försäkrade eller ägare, delägare och
arbetstagare i den försäkrade verksamheten

När och hur ska jag betala?

X böter, viten och strafskadestånd eller skatter och ej heller
kostnad för rättegång i den mån denna avser talan om straf
X skada om den försäkrade eller någon för vilken han svarar,
genom särskilt avtal åtagit sig att ersätta utöver gällande skadeståndsrätt, och inte heller för skada i den mån skadeståndskravet
endast kan grundas på uttrycklig eller underförstådd utfästelse
eller garanti

•

premien betalas senast på förfallodagen

När börjar och slutar försäkringen gälla?
•

försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

•

tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås

Hur kan jag säga upp avtalet?
•

om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet

•

försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet
av väsentlig betydelse

•

försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden

•

vi kan säga upp försäkringen om
•

du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synnerligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

•

du inte har betalat premien i tid
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