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Produktfaktablad för försäkringsprodukten 

Miljöansvarsförsäkring

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

Vilken typ av försäkring handlar det om?
Miljöansvarsförsäkringen täcker skadeståndskrav som framställs till följd av miljöskada enlig Miljöbalken pga störning från verksamhet som 
bedrivs på försäkrad fastighet. Försäkringen är en tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring.

Försäkringsprodukten säljs endast via försäkringsförmedlare.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen gäller för skadeståndsskyldighet till följd av person- 
och sakskada samt för ren förmögenhetsskada som den försäkrade 
kan åläggas enligt Miljöbalken eller motsvarande lagstiftning i annat 
nordiskt land, och som baseras på störning från verksamhet som 
bedrivs på försäkrad fastighet. 

Försäkringen gäller för

den försäkrade och dennes arbetstagare

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och som över-
stiger självrisken 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 skiljemannaför-
farande och därvid betala rättegångs- eller skiljemannakostnader 
som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och som 
denne inte kan utfå av motpart eller annan

ersätta det skadestånd som överstiger självrisken och som den 
försäkrade är skyldig att utge enligt allmänna skadestånds-
rättsliga regler

Var gäller försäkringen?

• försäkringen gäller för skada inom Norden

Vad ingår inte i försäkringen?

Försäkringen gäller inte för

skada i den mån ersättning skulle kunna utgå från allmän an-
svarsförsäkring om sådan tecknats eller hade kunnat tecknas

skada som är en följd av sprängningsarbete eller övrigt arbete 
i mark eller grund, som tex schaktning, pålning, packning eller 
spontning

skada som vid försäkringens ikraftträdande var känd eller borde 
varit känd av företagsledning eller arbetsledning hos försäkrad

sanering i skadeförebyggande syfte

ren förmögenhetsskada i form av minskning av värdet på eller 
inskränkning i framtida nyttjande av fastighet

Finns det begränsningar 
av vad försäkringen täcker? 

högsta försäkringsbelopp är 1 000 000 om inte annat avtalas

självrisken är 0,5 basbelopp om inte annat avtalas

Vilka är mina skyldigheter?

• du måste anmäla inträffad skada så snart som möjligt

• dokumentation i form av driftjournal, mät- och kontroll-
rapporter, tillbudsrapporter, besiktningsprotokoll och liknande
handlingar ska bevaras och på begäran uppvisas för att fastställa
om skadeståndsskyldighet föreligger. Om bestämmelserna inte
följs kan försäkringstagare drabbas av avdrag  på den ersättning
som annars skulle ha betalats

När och hur ska jag betala? 

• premien betalas senast på förfallodagen

• valbara betalningsintervaller är helår, halvår, tertial eller kvartal

• betalning via bank- eller plusgiro

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

• försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är
ett år

• tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings-
tiden 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 avtals tiden

• vi kan säga upp försäkringen om

• du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner-
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst

• du inte har betalat premien i tid
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