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6 Speciella försäkringar - Ansvar 
 
6.5 Rättsskyddsförsäkring (Företag/Fastighetsägare m m) 
 
6.5.1 Rättsskyddsförsäkring 
Med hänvisning till Kap 10 (Allmänna avtalsbestämmelser) och med tilllämpning av övriga 
villkorsbestämmelser gäller för denna försäkring följande: 
 
6.5.1.1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet 
Försäkringen avser tvist i verksamhet som anges i försäkringsbrevet och gäller för försäkringstagaren. 
Med tvist förstås att ett framställt krav eller anspråk helt eller delvis avvisats. 
 
6.5.1.2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för tvist som uppkommer under den tid försäkringen är i kraft, om 
försäkringstagaren haft rättsskyddsförsäkring som varit gällande hos Försäkringsgivaren under en 
sammanhängande tid av minst två år. Motsvarande försäkring i annat bolag får tillgodoräknas. 
Om försäkringstagaren, när tvisten uppkommer, inte haft sådan rättsskyddsförsäkring under erforderlig 
tid, gäller dock försäkringen om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för framställt 
krav eller anspråk inträffat under den tid försäkringen varit i kraft. 
 
6.5.1.3 Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller vid tvist som kan prövas av domstol inom Norden, om ej annat anges i 
försäkringsbrevet. 
 
6.5.1.5 Försäkringsbelopp 
Försäkringsgivarens åtagande att betala ersättning är vid varje tvist begränsat till i försäkringsbrevet 
angivet försäkringsbelopp. Om försäkringen endast avser försäkringstagaren såsom ägare eller brukare 
av försäkrad fastighet är ersättningen begränsad till högst 5 Basbelopp. 
För samtliga tvister som uppkommer under ett försäkringsår lämnas ersättning med högst 1 Mkr. 
Om flera tvister uppkommer skall dessa räknas som en tvist, om yrkandena stöder sig på väsentligen 
samma grund. 
 
6.5.1.6 Självrisk  
Vid varje tvist utgör grundsjälvrisken 7 500 kr. Därutöver avräknas 20% av uppkomna och 
ersättningsbara kostnader. 
 
6.5.1.7 Försäkringens omfattning 
Vad försäkringen gäller för. 
 
6.5.1.7.1 Försäkringsgivarens åtagande 
Försäkringsgivaren åtar sig vid skada som omfattas av försäkringen att gentemot försäkringstagaren 
betala nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader vid nedan angivna tvister och som 
försäkringstagaren inte kan få betalda av staten eller av motpart. 
Försäkringen omfattar även kostnader för utredning före rättegång som är nödvändig för att tillvarata 
försäkringstagarens rätt i tvisten, förutsatt att utredningen beställts av försäkringstagarens ombud. 
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Tvist utan rättegång 
Försäkringen omfattar försäkringstagarens egna ombudskostnader vid tvist som kan prövas av 

- tingsrätt, fastighetsdomstol, Statens VA-nämnd, vattendomstol 
- bostadsdomstol - dock endast i tvist då försäkringen gäller för försäkringstagaren i egenskap av 

fastighets- eller tomträttsinnehavare i Sverige eller som efter prövning i sådan domstol kan 
prövas av hovrätt eller Högsta domstolen. 

Försäkringen omfattar även tvist som kan prövas av motsvarande domstolar i övriga nordiska länder, 
om ej annat anges i försäkringsbrevet. 
Är tvisten sådan att den först skall prövas av annan instans ( t ex hyresnämnd, arrendenämnd) betalas 
endast kostnader som uppkommit efter sådan prövning. 
 
Tvist med rättegång 
Försäkringen omfattar rättegångskostnader - både försäkringstagarens egna och sådana som han 
förpliktats utge efter domstols prövning – som uppstått i ovan angivna domstolar. 
I sådana mål gäller försäkringen också för resning, dock endast om resning beviljats samt i hyresmål 
som prövas av Svea hovrätt. 
Försäkringen omfattar även rättegångskostnader som uppkommit vid förlikning under rättegång och 
som försäkringstagaren åtagit sig att betala till motpart, under förutsättning att försäkringstagaren gör 
sannolikt att domstolen skulle ålagt försäkringstagaren att betala rättegångskostnader med högre 
belopp om tvisten hade prövats. 
 
Tvist med skiljemannaförfarande 
Försäkringen omfattar kostnader som slutligen skall stanna på försäkringstagaren för 
skiljemannaförfarandet i sådan tvist som kan prövas av ovan angivna domstolar - både 
försäkringstagarens egna och sådana som han förpliktats utge - med undantag för ersättningen till 
skiljemännen. 
 
Tvist i skattemål 
Vid tvist i skattemål, som avser i försäkringsbrevet angiven verksamhet - dock ej för försäkringstagare 
i dennes egenskap av ägare eller brukare av fastighet - omfattar försäkringen försäkringstagarens egna 
ombudskostnader i länsrätt, kammarrätt och regeringsrätt. 
Försäkringen gäller inte i den mån ersättning kan utgå genom annan försäkring eller på annat sätt. 
 
6.5.1.7.2 Undantag 
 
Brottmål  
Försäkringen omfattar inte brottmål. 
 
Eget arbete m m  
Försäkringen gäller inte för kostnader som avser försäkringstagarens eller anställds eget arbete, 
förlorad inkomst, resor eller uppehälle. 
Om försäkringstagaren inte anlitar ombud gäller inte försäkringen. 
 
Vissa merkostnader 
Försäkringen gäller inte för kostnader som kan uppstå genom att försäkringstagaren anlitar flera 
ombud eller byter ombud. 
 
Allmän rättshjälp 
Försäkringen gäller inte för kostnad som skulle ha betalats av allmänna medel om den försäkrade 
ansökt om allmän rättshjälp. 
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Vissa tvister, mål och ärenden 
Försäkringen gäller inte för tvist 

- som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare (arbetstvister) 
- som avser fordran eller annat anspråk, som överlåtits på försäkringstagaren, om det inte är 

uppenbart att överlåtelsen skett innan de händelser eller omständigheter inträffat som ligger till 
grund för tvisten 

- som avser borgensåtagande 
- som avser patent eller annan immaterialrätt 
- som avser skadestånd eller annat anspråk på grund av gärning utförd av försäkringstagaren som 

föranlett misstanke om eller åtal för brott som kräver uppsåt för straffbarhet 
- som kan falla under prövning av fastighetsdomstol eller vattendomstol och försäkringstagaren 

är att anse som sökande part 
- som rör sådan av försäkringstagaren bedriven eller planerad verksamhet eller del därav, som 

orsakat eller kan förorsaka skada enligt miljöskadelagen eller som enligt miljöskyddslagen 
kallas miljöfarlig verksamhet, oavsett om lagen åberopas eller inte 

- som avser skadeståndsanspråk mot försäkringstagaren om trafik- eller ansvarsförsäkring täcker 
eller skulle kunna täcka sådan skadeståndsrisk, oavsett om försäkring finns eller inte 

- där försäkringstagaren är konkursgäldenär eller part i ackordsförfarande utan konkurs 
- som avser tvist mellan försäkringstagaren och dennes konkursbo 
- om försäkringstagaren inte visar att han har befogat intresse av att få sin sak prövad. Sådant 

intresse anses t ex inte föreligga om domstol eller rättshjälpsnämnd på denna grund avslagit 
ansökan om statlig rättshjälp eller beslutat att rättshjälp skall upphöra. 

- som vid rättslig prövning skall handläggas enligt Kap. 1 § 3d, första stycket i rättegångsbalken 
(s k småmål). Detta undantag skall dock inte tillämpas i tvist på grund av försäkringsavtal med 
Försäkringsgivaren. 

- tvist i skattemål som avser skattebrott, arvs- och gåvoskatt, fastighetstaxering, köp eller 
försäljning av aktier eller andra liknande andelsbevis, skönstaxering, eftertaxering som beror på 
att försäkringstagaren fullgjort sin uppgiftsskyldighet på ett oriktigt sätt eller förhandsbesked. 
Undantaget tillämpas dock inte vad avser tvist som rör försäkringstagaren i egenskap av ägare 
eller brukare av försäkrad fastighet. 

 
6.5.1.8 Val av ombud  
Försäkringstagaren skall anlita ombud som är lämpligt med hänsyn till 

- tvistens beskaffenhet och omfattning 
- den ort där försäkringstagaren bedriver sin verksamhet 
- försäkringstagarens bostadsort, eller den ort där fastigheten är belägen såvitt tvisten gäller 

försäkringstagaren i dennes egenskap av ägare eller brukare av försäkrad fastighet  
 
och som därtill 

- är ledamot av Sveriges Advokatsamfund eller jurist anställd hos sådan ledamot eller på allmän 
advokatbyrå, eller annan som efter prövning av Försäkringsbolagens rättsskyddsnämnd 
befunnits lämplig 

 
Före val av ombud bör försäkringstagaren rådgöra med Försäkringsgivaren. 
Om försäkringstagaren anlitar annat ombud än vad som ovan sagts, kan rätten till försäkringsersättning 
komma att bortfalla. 
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10 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 
 
10.1 Försäkringstiden och förnyelse av försäkringen 
 
Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet och är avtalstiden för försäkringen. Tecknas 
försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkringstiden från det klockslag då 
försäkringsavtalet ingås. 
 
Vid försäkringstidens slut förnyas försäkringen automatiskt för en ny försäkringstid om 
ett år i sänder, om inte försäkringstagaren eller Försäkringsgivaren meddelar den andre 
senast 30 dagar före försäkringstidens slut att försäkringen inte skall förnyas. 
 
Om högre premie eller ändrade villkor skall gälla för den nya försäkringen, skall 
Försäkringsgivaren meddela ändringarna senast i samband med premiefaktureringen. 
Försäkringstagaren har därvid rätt att senast 14 dagar efter meddelandet, genom 
underrättelse till Försäkringsgivaren hindra förnyelse av försäkringen eller om förnyelse 
redan har skett, säga upp försäkringen till omedelbart upphörande. 
 
10.2 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden 
 
Försäkringsgivaren har rätt att vid dröjsmål med premiebetalningen säga upp 
försäkringen att upphöra 7 dagar efter uppsägningen. 
Både försäkringstagaren och  Försäkringsgivaren har rätt att vid skada/ försäkringsfall 
säga upp försäkringen att upphöra en månad efter uppsägningen. 
Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller 
till väsentlig del faller bort. 
 
Försäkringsgivaren har rätt att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar efter uppsägningen 

- om försäkringen grundas på någon oriktig uppgift från försäkringstagaren eller 
försäkrad 

- om risken för skada ökar såsom anges i 10.5.2 (Ändrade förhållanden), eller 
försäkringen innehåller säkerhetsföreskrift som har åsidosatts och kan antas 
komma att åsidosättas i framtiden eller 

- om försäkrad inte tillåter att Försäkringsgivaren besiktigar den försäkrade 
verksamheten eller försäkrad egendom. 

 
Försäkringsgivaren kommer, vid händelse av försäkringstagarens konkurs, att säga upp 
försäkringen att upphöra efter en uppsägningstid om 14 dagar. Det åligger 
försäkringstagaren att omgående meddela Försäkringsgivaren då beslut erhållits om 
företagets konkurs. Försäkringsgivaren kan efter uppsägningstiden erbjuda ny försäkring 
med omfattningen brand, vatten, inbrott och ansvar exkl. produktansvar. 
Beloppsbegränsningar och självrisker framgår då av det nya försäkringsbrevet. 
 
Försäkringsgivaren har rätt att under försäkringstiden med 30 dagars varsel företa de 
förändringar av försäkringsvillkor och premier som föranleds av förändrat 
återförsäkringsskydd. Försäkringstagaren har i sådant fall rätt att säga upp försäkringen 
inom fjorton dagar från det att Försäkringsgivaren aviserat om förändringarna.  
Sägs försäkringen inte upp inom denna tid, gäller den med av Försäkringsgivaren 
företagna förändringar från den i aviseringen angivna tidpunkten. 
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10.3 Premiebetalning 
 
10.3.1 Första premie  
Premien skall betalas i förskott. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder vid 
försäkringstidens början, även om premien ännu inte har betalats. Detta gäller dock 
endast under förutsättning att premien betalas inom 14 dagar efter det att 
Försäkringsgivaren skickat ut faktura. 
 
Betalas inte premien inom 14 dagar efter utsändningen av faktura föreligger dröjsmål med 
premiebetalningen. Betalas premien senare men innan försäkringen sagts upp inträder 
Försäkringsgivarens ansvarighet först dagen efter betalningen. 
 
10.3.2 Premie vid förnyat avtal  
Premien för förnyad försäkring skall betalas senast på dess begynnelsedag. Premien behöver dock inte 
betalas tidigare än 14 dagar efter det att Försäkringsgivaren skickat ut premiefaktura. 
 
Försäkringen förnyas även om premien betalas senare, dock endast under förutsättning att 
betalningen sker inom en månad från senaste förfallodag för betalningen enligt 
föregående stycke. Försäkringsgivarens ansvarighet inträder i detta fall först dagen efter 
betalningen. 
 
10.3.3 Tilläggspremie under försäkringstiden 
För tilläggspremie på grund av ändring av försäkringen under försäkringstiden gäller vad som sägs i 
10.3.1 (Första premie), varvid det som sägs om Försäkringsgivarens ansvarighet och uppsägning av 
försäkringen endast gäller ändringen. 
 
10.3.4 Uppdelad premie  
Har flera premieperioder avtalats, skall premien för varje period efter den första betalas 
senast på periodens första dag. 
 
Premie som avser längre tid än 1 månad behöver dock inte betalas tidigare än 14 
dagar efter det att Försäkringsgivaren avsänt premieavi till försäkringstagaren. 
 
10.4 Premieåterbetalning när försäkringsavtalet upphör i förtid 
 
Om försäkringen efter försäkringstagarens uppsägning upphör att gälla skall 
Försäkringsgivaren återbetala det belopp som svarar mot den reduktion av premien som 
skulle ha gjorts om försäkringen från början bestämts att gälla för den kortare tiden. 
 
Om försäkringen efter Försäkringsgivarens uppsägning upphör att gälla återbetalar 
Försäkringsgivaren oförbrukad del av premien. 
 
Har skada/försäkringsfall inträffat anses premie för ett belopp motsvarande 
skadeersättningen vara förbrukad. 
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10.5 Upplysningsplikt och riskökning 
 
10.5.1 Felaktiga och ofullständiga uppgifter 
Premie och försäkringsvillkor grundar sig på de uppgifter som lämnades då försäkringen tecknades 
eller förnyades. Har försäkringstagaren eller försäkrad lämnat uppgifter som han insett eller bort inse 
vara felaktiga eller ofullständiga och detta medfört för låg premie eller alltför förmånliga villkor 
begränsas Försäkringsgivarens ansvarighet till vad som svarar mot erlagd premie och de villkor som 
skulle ha gällt vid riktiga respektive fullständiga uppgifter. Om Försäkringsgivaren med kännedom 
om de rätta förhållandena skulle ha vägrat försäkring är Försäkringsgivaren helt fri från ansvar. 
 
10.5.2 Ändrade förhållanden  
Ändras de förhållanden som ligger till grund för försäkringen skall ändringarna snarast meddelas till 
TFörsäkringsgivaren. Medför de nya förhållandena en ökad risk för skada och har ändringen 
tillkommit med den försäkrades vilja, eller har den försäkrade utan skälig anledning underlåtit att 
meddela ändringen till Försäkringsgivaren, begränsas Försäkringsgivarens ansvar på samma sätt som i 
10.5.1ovan. 
 
10.6 Räddningsplikt 
 
10.6.1 Räddningsplikt  
Om skada inträffat eller kan befaras inträffa omedelbart, skall den försäkrade efter förmåga tillse att 
skadan begränsas eller avvärjs och att eventuell rätt till ersättning från tredje man bevaras.  
Om Försäkringsgivaren meddelar särskilda anvisningar för detta skall den försäkrade följa dessa. 
Om annan än den försäkrade, på grund av avtal med denne, råder över möjlighet att 
vidta räddningsåtgärd enligt första stycket, ansvarar den försäkrade för att avtalsparten 
vidtar åtgärden. 
Kostnad för räddningsåtgärd enligt ovan ersätts endast om och i den utsträckning som 
anges i övriga villkorsbestämmelser. 
Den försäkrade är skyldig att på egen bekostnad återta, reparera, återställa, byta ut, ta 
bort eller dra in levererad produkt samt följa de föreskrifter som Försäkringsgivaren 
meddelar för att begränsa serieskada, oavsett kostnaderna härför. 
 
10.6.2 Åsidosättande av räddningsplikt  
Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte uppfyllt räddningsplikten, minskas 
försäkringsersättningen i skälig utsträckning eller lämnas ingen ersättning alls, beroende på vilken 
nackdel som detta kan antas ha lett till för Försäkringsgivaren. 
Om den försäkrade inte uppfyller sin räddningsplikt enligt 10.6.1 sista stycket, är 
Försäkringsgivaren berättigat till avdrag på ersättningsbeloppet som svarar mot de 
kostnader som på grund härav uppstått. 

10.7 Regress 
I den mån Försäkringsgivaren har betalt skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen 
övertar Försäkringsgivaren den försäkrades rätt till ersättning från annan som är skyldig 
att ersätta skadan eller kostnaden. När Försäkringsgivaren utkräver sådan rätt mot annan 
åtar sig Försäkringsgivaren att på begäran samtidigt framföra andra betalningskrav som 
den försäkrade kan ha mot denne på grund av skadan, om det kan ske utan olägenhet för 
Försäkringsgivaren. Om den ersättningsskyldige är eller på grund av sitt 
ersättningsansvar blir insolvent, har den försäkrade företräde till ersättning för egna 
betalningskrav på grund av skadan. Den försäkrade är skyldig att i Försäkringsgivarens 
intresse bevara sin rätt till ersättning från annan, vilket framgår av 10.6 (Räddningsplikt). 
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10.8 Återkrav 
Har Försäkringsgivaren betalat ersättning på felaktig grund som beror på den försäkrade, 
är denne skyldig att genast återbetala beloppet jämte dröjsmålsränta enligt tillämplig 
svensk räntelag från dagen för utbetalningen. 
 
10.9 Dubbelförsäkring 
Är intresse som omfattas av denna försäkring försäkrat även genom annan försäkring och 
finns i den förbehåll vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för denna 
försäkring. Ansvarigheten fördelas då mellan försäkringarna på sätt som anges i 
tillämplig svensk lag om försäkringsavtal. 
 
10.10 Tvist om värdering 
Vid tvist om värdet av skada på egendom eller om avbrottsförlust skall på begäran av part 
värderingen hänskjutas till avgörande enligt tillämplig svensk lag om skiljemän. Vardera 
parten utser en skiljeman, som skall vara opartisk och sakkunnig i den fråga tvisten gäller. 
Tredje skiljeman utses av de båda skiljemännen om annan överenskommelse inte träffas. 
 
Tredje skiljemannens värde gäller, om det inte överstiger det högsta eller understiger det 
lägsta värde som någon av de två andra kommit till. I annat fall gäller det högsta 
respektive det lägsta av de belopp vartill de andra skiljemännen kommit. 
 
Vid värderingen tillämpas villkorens värderingsregler. Parterna skall ges tillfälle att lägga 
fram den utredning de vill åberopa och närmare utveckla sin uppfattning. I skiljedomen 
skall anges hur värdet av skadan beräknats. Skiljedomen skall meddelas senast sex 
månader efter den dag då tredje skiljemannen utsetts. 
 
10.11 Kvittningsförbehåll 
Försäkringsgivaren har rätt att infria sin ersättningsskyldighet gentemot försäkrad genom 
kvittning med fordran som Försäkringsgivaren kan ha mot annan försäkrad eller 
försäkringstagaren. 

10.12 Force majeure 
Försäkringsgivaren är vid tillämpning av försäkringen inte ansvarigt för skada som 
orsakas av Försäkringsgivaren på grund av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, 
arbetskonflikt - även om Försäkringsgivaren är föremål för eller självt vidtar 
konfliktåtgärd - eller annan liknande omständighet. Om någon sådan omständighet 
hindrar Försäkringsgivaren från att fullgöra åtgärd enligt försäkringen, får åtgärden 
uppskjutas utan påföljd för Försäkringsgivaren tills hindret upphört. 
 
10.13 Preskription 
Den som har fordran på grund av försäkringen förlorar sin rätt om han inte framställer 
sitt anspråk till Försäkringsgivaren inom sex månader från det han fått kännedom om sin 
fordran. 
 
Den som har fordran skall vidare, för att inte förlora sin rätt, väcka talan mot 
Försäkringsgivaren om anspråket inom tre år från det han fått kännedom om sin fordran, 
och i vart fall inom tio år från det att fordringen tidigast hade kunnat göras gällande. 
Har fordran anmälts i rätt tid enligt första stycket, får talan dock alltid väckas inom sex 
månader från det att Försäkringsgivaren har meddelat slutligt ställningstagande till 
anspråket. 
Försäkringsgivaren kan vid slutligt ställningstagande till anspråk på grund av 
försäkringen, skriftligen förelägga den som har fordran att inom sex månader väcka talan 
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mot Försäkringsgivaren angående beslutet. Försitts denna tid av den som har fordran, eller 
för han inte talan till dom, förlorar han sin rätt att få ändring av beslutet. 
 
10.14 Tillämpbar lag och behörig domstol 
För försäkringen gäller i övrigt tillämplig svensk lag om försäkringsavtal. 
 
Svensk rätt skall gälla för tolkning och tillämpning av försäkringsavtalet. Tvist angående 
avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som 
inträffar utomlands. 
 
10.15 Tidsrelaterad störning i datorfunktion 
Försäkringen gäller inte för skada, kostnad, skadeståndsskyldighet, eller annat ansvar 
som direkt eller indirekt orsakats av eller har samband med tidsrelaterad störning i 
datorfunktion. 
För egendoms- och avbrottsförsäkring tillämpas inte detta undantag vid 
skadehändelserna brand (eld som kommit lös) eller explosion. 
 
Anmärkning 1:  
Med tidsrelaterad störning i datorfunktion avses fel eller störning som innebär att 
datorfunktion i samband med 

- viss tidpunkt eller övergång från en tidpunkt till en annan 
- viss tidsperiod eller övergång från en tidsperiod till en annan eller 
- visst kalenderdatum eller övergång från ett datum till ett annat helt eller delvis upphör att 

fungera eller upphör att lämna data eller annan information på det sätt eller det slag som är 
avsett eller förväntat med hänsyn till datorfunktionens ändamål. 

 
Anmärkning 2:  
Med datorfunktion avses hårdvara och mjukvara i dator eller mikroprocessor, eller annan 
komponent eller funktion i enhet för elektronisk behandling av data, inklusive så kallade 
inbäddade system. 
 
10.16 Dataundantag för Egendoms- och Avbrottsförsäkring 
Försäkringen omfattar inte skada som består i förlust eller förändring av information på 
datamedia och heller inte kostnad eller förlust till följd av sådan händelse. 
Försäkringen gäller dock om försäkringstagaren kan visa att kostnaden eller förlusten 
är en direkt följd av ersättningsbar fysisk skada på annan egendom. 
 
10.17 Information 
Alla uppgifter om våra försäkringstagare behandlas konfidentiellt. Uppgifterna, däribland 
personuppgifter, måste sparas för att Försäkringsgivaren ska kunna administrera försäkringsavtal, 
bedriva produktutveckling och skadeförebyggande forskning, upprätta försäkringsstatistik samt 
genomföra marknadsföring. Uppgifterna erhålls huvudsakligen från försäkringstagaren men kan 
kompletteras med uppgifter från offentliga register. Vissa uppgifter måste lämnas vidare till 
samarbetspartners för exempelvis skadereglering. Uppgifter som inte längre behövs raderas. 
Försäkringstagare som önskar upplysning om vilka personuppgifter som finns kan efter 
skriftlig ansökan, som skall vara egenhändigt undertecknad och med angivande av 
försäkrings- eller personnummer, ställd till Försäkringsgivaren, erhålla sådan information 
samt begära rättelse av felaktiga uppgifter. 
 
 
 
 
 



 11

10.18 Överlåtelse av egendom eller rörelse 
 
Egendomsförsäkringar  
Överlåter försäkringstagaren egendom eller rörelsen till annan genom försäljning eller på annat sätt 
gäller försäkringen från överlåtelsedagen i 14 dagar - under tiden försäkringen är i kraft. 
 
Övriga försäkringar 
För övriga försäkringar gäller försäkringen inte från överlåtelsedagen. 
 
 
10.19 Undantag för terroristhandling genom biologiska eller kemiska ämnen 
Försäkringen omfattar inte skada och därav föranledda följdskador som orsakats av *)terrorism och vars 
uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt har samband med spridning eller användning av 
biologiska eller kemiska ämnen. 
 
 
 


