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Offertnr
3485507*00OF
Box 400
581 04 Linköping

4i0 Secure 7eletronics AB
Kompanigatan 66
587 58 Linköping

Offert
Enligt överenskommelse lämnar vi denna offert och hoppas att ni ska
finna den väl anpassad till ert försäkringsbehov.
Innan du accepterar offerten är det viktigt att du läser vad som
ingår i försäkringen. Åsatta försäkringsvillkor kan komma att ändras
vid tecknande av försäkringen.
Förköpsinformation bifogas offerten, vill du ha de kompletta
försäkringsvillkoren så kontakta oss, se nedan för kontaktuppgifter.
Offerten gäller i 30 dagar.
Årspremie: 3 824 kr
Vill du veta mer om våra försäkringar, hör gärna av dig till oss
så hjälper vi dig.
Med vänlig hälsning

Länsförsäkringar Östgöta

T0100

Maria Hammar
Säljare Sakmarknad Företag

Länsförsäkringar Östgöta
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Småföretagsförsäkring
Offertnr 3485507*00OF
Box 400
581 04 Linköping

4i0 Secure 7eletronics AB
Kompanigatan 66
587 58 Linköping

Vid förfrågan kontakta
Maria Hammar, Säljare Sak Företag
Direktnr 013-29 05 57, maria.hammar@lfostgota.se
Företagskundtjänst 013-29 06 80, foretag@lfostgota.se

Offert gäller t o m
Försäkringstagare
Försäkrad verksamhet
Försäkringsställe

2018-06-23
4i0 Secure 7eletronics AB
559117-6291
It konsult - itsäkerhet/utbildning
-årsomsättning 1 300 000 kr
Linköping, Eldvakten 3, Kompanigatan 68

Egendoms- och avbrottsförsäkring

Försäkringsbelopp

Ingår enligt avsnitt A. samt B1.
Egendomsskador, extrakostnader samt bortfall
av täckningsbidrag vid avbrott
Ansvarstiden vid avbrottsskada är 12 månader

100 basbelopp

Antal årssysselsatta 1
Förhyrd lokal, om försäkringstagaren enligt kontrakt
är skyldig att svara för skada
- glasskada
- annan skada

ingen begränsning
2 basbelopp

Allriskförsäkring
Försäkringen gäller för annan plötslig och oförutsedd
fysisk skadehändelse på eller förlust av försäkrad egendom
som inte omfattas av skadehändelserna enligt A.11-15.
Högsta ersättning

5 basbelopp

Ansvarsförsäkring
Person- och sakskada ingår enligt avsnitt C.
Högsta ersättning
- per skada
- per år

10 000 000 kr
20 000 000 kr

T0110

Rättsskyddsförsäkring
Gäller vid tvist enligt villkor V825 med motpart som
har hemvist inom Norden.
Högsta ersättning
- per tvist
- per försäkringsår

5 basbelopp
25 basbelopp
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Ansvarsförsäkring rådgivande
konsulter
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och
sakskada samt ren förmögenhetsskada enligt C12
i villkor V440.
Högsta ersättning per försäkringsår

2 000 000 kr

Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden
Självrisk / karens
Egendoms- och avbrottsförsäkring
Ansvarsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring
Ansvarsförsäkring rådgivande
konsulter
För vissa skador kan andra självrisker gälla.
Detta framgår av villkoren.

10 % av basbeloppet
10 % av basbeloppet
0,2 basbelopp och 20% av kostnaderna över 0,2 basbelopp
50 % av basbeloppet

Försäkringsvillkor*
Tjänsteföretagsförsäkring

V 068:7

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter

V 440:10

Inbrottsförsäkring - Skyddsklass 1
Rättsskyddsförsäkring

V 200:4
V 825:15

* Samtliga ovanstående villkor är nya.
Försäkringsvillkoren finns att hämta på vår hemsida.
www.lansforsakringar.se/Ostgota

T0110

Villkoren kan också beställas på hemsidan eller via din
kontaktperson.
Särskilda upplysningar
Momsredovisningsskyldighet
Med basbelopp avses prisbasbelopp, vilket för år 2018 är 45 500 kr
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Småföretagsförsäkring
Tjänsteföretag
Köpinformation
Version 7

Här har vi gjort en översiktlig sammanställning.
En fullständig beskrivning av försäkringen finns i
försäkringsvillkoren, där undantag och begränsningar framgår mer i detalj. Det är villkoren som
gäller vid skada. Vill du se försäkringsvillkoren innan
du tecknar din försäkring behöver du bara höra av
dig till oss, så skickar vi dem.
Länsförsäkringars Småföretagsförsäkring ger ett bra anpassat skydd
för dig som driver ett mindre tjänsteföretag.

Grundskydd

Brand, explosion och elskador, liksom åsknedslag, skador av storm,
hagel, snötryck, jordskred och översvämning berättigar till ersättning
från din egendomsförsäkring.
Stöld och skadegörelse vid inbrott och rån ersätts genom egendomsförsäkringen, liksom vattenskador på grund av läckage från
ledningssystem.
Skador på glas ersätts, liksom skador som inträffar vid transport med
egna fordon.
Även plötslig och oförutsedd fysisk skada, så kallad allriskskada,
ersätts med upp till fem prisbasbelopp.

Begränsningar

De grundskydd vi erbjuder dig som småföretagare är:
Egendomsförsäkring
Extrakostnadsförsäkring
Avbrottsförsäkring
Ansvarsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring
Du kan också komplettera försäkringen med tilläggsförsäkringar.
Några vanliga tilläggsförsäkringar återkommer vi till längre fram i
översikten.

Egendomsförsäkringen gäller inte för viss egendom - till exempel fast
egendom, fordon och båtar - om inte egendomen är särskilt nämnd i
försäkringsbrevet.

Egendomsförsäkring

Ansvarsförsäkring

Försäkringen gäller för skada på egendom så som maskinerier, inventarier och varor samt extrakostnader eller ekonomiska förluster vid
driftsstörning (avbrotts- och extrakostnadsförsäkring) med upptill
100 prisbasbelopp.

Ansvarsförsäkringen omfattar skadestånd för person- eller sakskador som uppstår i samband med den försäkrade verksamheten
eller genom fel hos de produkter som ditt företag har levererat. Vi
utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med din motpart, svarar för
eventuella rättegångskostnader och betalar skadestånd. Högsta
ersättning är tio miljoner kronor.

Annat som ingår
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Skadeorsaker som berättigar till ersättning:

Försäkringen omfattar även:
Låsbyten efter inbrott eller rån
Pengar och värdehandlingar
– förvarade i värdeskåp
– förvarade på annat sätt
– vid rån eller överfall
Arbetstagares egendom
– per person
Skada på förhyrd lokal
– på glas
– annan skada
Skada på skylt och markis

Avbrotts- och extrakostnadsförsäkring
Försäkringen ersätter också de extrakostnader eller den ekonomiska
förlust som kan uppstå på grund av avbrott i verksamheten efter en
ersättningsbar egendomsskada. Detta gäller under högst 12 månader
från skadedagen.

1 prisbasbelopp

Rättsskyddsförsäkring

2 prisbasbelopp
0,2 prisbasbelopp
2 prisbasbelopp

Försäkringen betalar ombuds- och rättegångskostnader vid tvister
som kan prövas i allmän domstol och som har samband med verksamheten. Försäkringen gäller även vid skattemål.
Högsta ersättning är fem prisbasbelopp per tvist och totalt 2
5 prisbasbelopp per försäkringsår.

0,2 prisbasbelopp

Säkerhetsföreskrifter
Ingen begränsning
2 prisbasbelopp
1 prisbasbelopp

För att vi ska kunna betala ersättning vid skada ska de säkerhetsföreskrifter som kan finnas i försäkringsbrevet och i försäkringsvillkoret vara uppfyllda. Exempel på föreskrifter är åtgärder mot

Förmögenhetsbrottsförsäkring

brand vid "heta arbeten" (svetsning med mera), utförande av
ledningssystem för vatten och utformning av inbrottsskydd. Om en
skada har uppkommit eller förvärrats till följd av att föreskrifterna
inte följts kan ersättningen minskas eller utebli helt.

Försäkringen ersätter den ekonomiska förlust som kan uppstå om en
arbetstagare i sitt tjänsteutövande gör sig skyldig till något av de i
villkoren uppräknade brotten, till exempel stöld, förskingring eller
bedrägeri. Försäkringen gäller även för förlust eller merkostnad som
kan drabba företaget vid ett dataintrång.

Självrisker
Självrisk är den del av skadekostnaden som företaget själv får stå för.
Vanligtvis gäller följande självrisker:
För egendomsskada – 10 % alternativt 20 % av prisbasbeloppet
Vid allriskskada – 20 % av prisbasbeloppet.
Vid avbrottsskada och extrakostnader – 10 % alternativt 20 % av
prisbasbeloppet
Vid ansvarsskador – 10 % alternativt 20 % av prisbasbeloppet
Vid rättsskyddsskada – 20 % av prisbasbeloppet och 20 % av
kostnaderna som överstiger 20 % av prisbasbeloppet

Tjänstereseförsäkring.
Vid tjänsteresa ersätter försäkringen bland annat kostnader som
beror på sjukdom, olycksfall och tandbehandling vid akuta besvär.
Försäkringen gäller även vid olycksfall som orsakar invaliditet
eller dödsfall samt för resgods som skadas eller försvinner.

Om Länsförsäkringar och allmänt om din försäkring
Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som
erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster.
Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring
och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar
för en trygg bostadsaffär.
Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkringsbolag som
är din försäkringsgivare. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

För viss egendom och vissa skadehändelser kan andra självrisken
gälla.

Ökad risk för skada
Det är viktigt att du anmäler ändrade förhållanden som medför ökad
risk för skada. Annars kan ersättningen vid skada komma att minskas
i samma grad som premien varit för låg.

Omfattning, avtalstid och priser

Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen
årligen genom att du betalar aviserad försäkringspremie. Du måste
betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla utan avbrott.

Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren
finns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi dem till dig.
Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. Svensk lag
tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av
allmän domstol. All kommunikation sker på svenska.

Tilläggsförsäkringar

Om dina uppgifter ändras

Här ser du några tilläggsförsäkringar du dessutom kan teckna. Ytterligare alternativ hittar du på vår webbplats www.lansforsakringar.se
eller genom att kontakta oss. De tillägg du väljer anges på försäkringsbrevet.

Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat
till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få
ersättning om något skulle hända.

Förnyelse av försäkringen

Dina personuppgifter

Ansvarsförsäkring för rådgivande konsulter

De personuppgifter som lämnas till Länsförsäkringar behandlas i
enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera försäkringen, ge
en helhetsbild av försäkringstagares och försäkrades engagemang
inom länsförsäkringsgruppen, teckna och fullgöra avtal, framställa
rättsliga anspråk och ge en god service. De kan också användas för
marknadsföring och statistik, marknads- och kundanalyser och för de
andra ändamål som framgår av försäkringsvillkoren. Telefonsamtal
kan spelas in för att dokumentera lämnade uppgifter.
I första hand använder vi uppgifterna inom
länsförsäkringsgruppen, men vi kan lämna ut dem till andra företag,
föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen
samarbetar med, inom och utom EU och EES-området, samt till
myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.
Du som är fysisk person har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Hör av dig om något är felaktigt så
rättar vi det. Vill du inte att vi använder dina personuppgifter för
direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.
Fullständig information om vår behandling av dina
personuppgifter finns i försäkringsvillkoren som du kan hitta på vår
webbplats lansforsakringar.se. Du kan även beställa dem från oss.
Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare
på ert försäkringsbesked.

Försäkringen gäller vid skadeståndskrav för person-, sak- och ren
förmögenhetsskada som beror på företagets rådgivande verksamhet.
Med ren förmögenhetsskada menas ekonomisk skada som uppkommer utan att det finns något samband med en person- eller
sakskada.
Vi utreder skadeståndsfrågan, förhandlar med motparten, svarar
för kostnader för eventuell rättegång och betalar skadestånd.
Ersättning lämnas med upp till en miljon kronor inräknat kostnaderna för utredning, förhandling och rättegång.

Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter
Försäkringen gäller för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada enligt Allmänna Bestämmelser för konsultuppdrag inom
arkitekt- och ingenjörsverksamhet (standardavtalet ABK) och allmänna skadeståndsrättsliga regler, som företaget i sin rådgivande
verksamhet tillfogar uppdragsgivare eller annan.
Med ren förmögenhetsskada menas ekonomisk skada som uppkommer utan att det finns något samband med en person- eller
sakskada.
Med rådgivande verksamhet avses enbart utförande av beräkningar, ritningar, beskrivningar, råd eller anvisningar.
Försäkringsbeloppet är normalt 120 prisbasbelopp per uppdrag
och 360 prisbasbelopp per försäkringsår.
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Skaderegistrering

Viktigt att veta

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som
baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för
försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).
Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem
som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält
någon skada hos annat försäkringsbolag. Bolaget kan också komma
att lämna uppgifter till Larmtjänst som är samverkansorganet för
försäkringsbranschen vad gäller utredning av oklara uppgifter och
eftersökning av stulen egendom.

För att du som försäkringstagare ska få en bra och tydlig information
om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har vi markerat
med en pil framför text som innehåller extra viktig information
för dig.
I din försäkring kan finnas vissa begränsningar i försäkringsskyddet.
Det kan även finnas viktiga säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav
som du måste känna till och iaktta för att din försäkring ska gälla
fullt ut.
Som försäkringstagare har du också skyldighet att anmäla eventuell riskökning för att ditt försäkringsskydd inte ska påverkas.
Dessutom är det viktigt för dig att känna till hur du kan förnya din
försäkring vid avtalstidens slut så att du inte går miste om ersättning
om olyckan skulle vara framme.

Personuppgiftsansvarig för GSR är
GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm.
Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är
Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm

Om vi inte kommer överens
Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är
vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet.
Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt
ärende eller vår klagomålsansvariga/kundombudsman. Du kan även
vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din försäkring.
Du betalar då enbart självrisken.
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Ansvarsförsäkring
för rådgivande konsulter
Köpinformation
Version 10

Länsförsäkringars Ansvarsförsäkring för rådgivande
konsulter ger ett bra skydd för företag som lämnar
rådgivning av olika slag.
Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för företaget och dennes arbetstagare.

När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som framställs mot företaget under den tid försäkringen är i kraft, om skadan orsakats av
handling som företagits efter försäkringens begynnelsedag eller
den tidpunkt som anges i försäkringsbrevet.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden eller det
geografiska område som anges i försäkringsbrevet.

Vad försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för person- eller sakskada och ren förmögenhetsskada, som företaget i sin rådgivande verksamhet orsakar uppdragsgivare eller annan.
Med ren förmögenhetsskada menas en ekonomisk skada som
uppkommer utan att det finns något samband med en personeller sakskada.
Med rådgivande verksamhet menas yrkesmässig rådgivning
för icketekniska branscher. Rådgivningen ska således inte avse
tillverkning eller produktion.
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Försäkringsbolagets åtagande
Vi utreder om företaget är skadeståndsskyldigt.
Vi förhandlar med den som kräver skadestånd.
Vi för företagets talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande
och betalar då också eventuella rättegångs- och skiljemannakostnader.
Vi betalar det skadestånd som den försäkrade är skyldig att
betala.

Begränsningar
Försäkringen gäller inte för skada som grundar sig på eller är en följd
av att avtal mellan den försäkrade och annan hävs. Försäkringen

gäller inte heller för garantier eller skada som är en följd av att företaget inte redovisar ett uppdrag i rätt tid. Skada som uppkommer i
samband med konstruktionsarbete eller annat tekniskt arbete
omfattas inte heller av försäkringen. Med tekniskt arbete avses
exempelvis sådan verksamhet där standardavtalet ”Allmänna
Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet” (ABK) används.
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till Länsförsäkringar så snart som möjligt. Om skadeståndskrav framställs mot
företaget måste företaget vidarebefordra kravet till Länsförsäkringar
inom 6 månader efter det att företaget erhållit det. Om så inte görs
är Länsförsäkringar fritt från ersättningsskyldighet.

Högsta ersättning
Försäkringsbeloppet är 2 miljoner kronor per skada och försäkringsår. Försäkringsbeloppet kan höjas eller sänkas efter företagets
önskemål.

Säkerhetsföreskrifter
För att ersättning ska kunna utgå krävs det att företaget har uppfyllt
de säkerhetsföreskrifter som kan finnas i försäkringsbrevet. Företaget ska också spara avtal och liknande handlingar.
Om företaget inte följt säkerhetsföreskrifterna ersätts bara den
del av skadan som hade inträffat även om företaget följt säkerhetsföreskrifterna.

Självrisk
Självrisken är lägst 50 % av prisbasbeloppet. Försäkringen kan
tecknas med högre självrisk vilket också sänker premien.

Ökad risk för skada
Det är viktigt att företaget anmäler ändrade förhållanden i sin verksamhet som kan medföra ökad risk för skada. Om inte anmälan görs
kan ersättningen vid skada komma att minskas i samma grad som
premien varit för låg.

Förnyelse av försäkringen
Försäkringstiden är normalt 1 år och därefter förnyas försäkringen
årligen genom att företaget betalar aviserad försäkringspremie.
Företaget måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla
utan avbrott.

Övriga försäkringar

Skaderegistrering

Om företaget lämnar teknisk rådgivning kan följande försäkring
tecknas.
Ansvarsförsäkring för tekniska konsulter. Försäkringen gäller för
tekniska konsulter, t ex arkitekter och ingenjörer.

För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som
baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för
försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).
Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om
vem som begärt ersättning och används endast i samband med
skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare
anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Bolaget kan också
komma att lämna uppgifter till Larmtjänst som är samverkansorganet
för försäkringsbranschen vad gäller utredning av oklara uppgifter
och eftersökning av stulen egendom. Personuppgiftsansvarig för GSR
är GSR AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Personuppgiftsansvarig för
Larmtjänst är Larmtjänst AB, Box 24158, 104 51 Stockholm.

Om Länsförsäkringar och allmänt om din försäkring
Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som
erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster.
Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring
och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar
för en trygg bostadsaffär.
Av ditt försäkringsbrev framgår vilket länsförsäkringsbolag som är
din försäkringsgivare. Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Om vi inte kommer överens

Omfattning, avtalstid och priser

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är
vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet.
Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt
ärende eller vår klagomålsansvariga/ kundombudsman. Du kan även
vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din försäkring.
Du betalar då enbart självrisken.

Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren
finns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi dem till dig.
Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. Svensk lag
tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av allmän
domstol. All kommunikation sker på svenska.

Om dina uppgifter ändras

Viktigt att veta

Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat
till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få
ersättning om något skulle hända.

För att du som försäkringstagare ska få en bra och tydlig information
om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har vi markerat
med en pil framför text som innehåller extra viktig information
för dig.
I din försäkring kan finnas vissa begränsningar i försäkringsskyddet.
Det kan även finnas viktiga säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav
som du måste känna till och iaktta för att din försäkring ska gälla
fullt ut.
Som försäkringstagare har du också skyldighet att anmäla eventuell riskökning för att ditt försäkringsskydd inte ska påverkas.
Dessutom är det viktigt för dig att känna till hur du kan förnya din
försäkring vid avtalstidens slut så att du inte går miste om ersättning
om olyckan skulle vara framme.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som lämnas till Länsförsäkringar behandlas i
enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera försäkringen,
ge en helhetsbild av försäkringstagares och försäkrades engagemang
inom länsförsäkringsgruppen, teckna och fullgöra avtal, framställa
rättsliga anspråk och ge en god service. De kan också användas för
marknadsföring och statistik, marknads- och kundanalyser och för
de andra ändamål som framgår av försäkringsvillkoren. Telefonsamtal
kan spelas in för att dokumenterade lämnade uppgifter.
I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkringsgruppen, men vi kan lämna ut dem till andra företag, föreningar och
organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med, inom
och utom EU och EES-området, samt till myndigheter om vi är
skyldiga till det enligt lag.
Du som är fysisk person har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Hör av dig om något är felaktigt så
rättar vi det. Vill du inte att vi använder dina personuppgifter för
direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.
Fullständig information om vår behandling av dina personuppgifter finns i försäkringsvillkoren som du kan hitta på vår webbplats
lansforsakringar.se. Du kan även beställa dem från oss. Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare på ert
försäkringsbesked.
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Rättsskyddsförsäkring
Köpinformation
Version 15

Länsförsäkringars rättsskyddsförsäkring ger ett bra
anpassat skydd om ditt företag hamnar i en tvist
och behöver anlita juridisk hjälp. Försäkringen kan
då ersätta ombuds- och rättegångskostnaderna.

Vissa kostnader som inte ersätts

Vad försäkringen gäller för

Självrisk

Försäkringen gäller för tvist som uppkommer i den verksamhet som
anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller också för försäkrad
såsom ägare eller brukare av fastighet under förutsättning att denna
till övervägande del används i den försäkrade verksamheten.
Försäkringen omfattar även skattemål. Försäkringen gäller för
nödvändiga och skäliga kostnader som inte kan betalas av staten eller
av motparten.

Självrisken är 20 % av prisbasbeloppet och 20 % av kostnaderna som
överstiger 20 % av prisbasbeloppet.

När försäkringen gäller
Huvudregeln är att försäkringen gäller för tvist som uppkommer
under den tid försäkringen är i kraft och under förutsättning att
försäkring funnits i en sammanhängande tid av minst två år.
Försäkringen gäller också om de händelser eller omständigheter
som ligger till grund för anspråket inträffat under den tid som
försäkringen varit i kraft samt tvisten uppkommit sedan försäkringen
trädde i kraft även om det inte gått två år.
Försäkringen gäller även för tvist som uppkommer efter det att
försäkringen upphört på grund av att verksamheten upphört, under
förutsättning att de händelser och omständigheter som ligger till
grund för anspråket inträffat under den tid försäkringen varit kraft
samt att inte längre tid än 10 år förflutit.

Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för tvist
med motpart som har hemvist inom Norden
som avser fastighet belägen inom Norden.
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Begränsningar
Försäkringen gäller inte för alla typer av tvister. Exempel på undantag
är tvist:
vid småmål, det vill säga mål där tvisteföremålets värde understiget ett halvt prisbasbelopp. Undantaget tillämpas inte vid tvist
på grund av försäkringsavtalet
som rör anställningsförhållanden
som gäller försäkrad i egenskap av ägare, brukare eller förare av
motordrivet fordon, husvagn eller annat släpfordon eller av
vatten- eller luftfarkost och där skadan kan eller skulle kunna
omfattas av motorförsäkring.

Försäkringen ersätter bland annat inte kostnader för eget arbete,
inkomstbortfall resor eller uppehälle. Försäkringen ersätter heller
inte vissa merkostnader som till exempel merkostnader på grund av
att försäkrad anlitar fler än ett ombud eller byter ombud.

Högsta ersättningsbelopp
Normalt är högsta ersättningsbelopp 5 prisbasbelopp per skada och
maximalt 25 prisbasbelopp för samtliga tvister som uppkommer
under samma försäkringsår.

Förnyelse av försäkringen
Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen
årligen genom att företaget betalar aviserad försäkringspremie.
Företaget måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla
utan avbrott.

Om Länsförsäkringar och allmänt om din försäkring
Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som
erbjuder kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster.
Genom Agria Djurförsäkring erbjuds djur- och grödaförsäkring
och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar
för en trygg bostadsaffär. Av ditt försäkringsbrev framgår vilket
länsförsäkringsbolag som är din försäkringsgivare.
Vi står under Finansinspektionens tillsyn.

Omfattning, avtalstid och priser
Detta är endast en översiktlig information. De fullständiga villkoren
finns på vår webbplats. Du kan också ringa så skickar vi dem till dig.
Omfattning, avtalstid och pris framgår av ditt avtal. Svensk lag
tillämpas på avtalen och tvister mellan parterna kan prövas av allmän
domstol. All kommunikation sker på svenska.

Om dina uppgifter ändras
Det är viktigt att du talar om för oss om någon uppgift som du lämnat
till oss förändras. Oriktiga uppgifter kan påverka din möjlighet att få
ersättning om något skulle hända.

Dina personuppgifter

Om vi inte kommer överens

De personuppgifter som lämnas till Länsförsäkringar behandlas i
enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Uppgifterna behandlas för att vi ska kunna administrera försäkringen,
ge en helhetsbild av försäkringstagares och försäkrades engagemang
inom länsförsäkringsgruppen, teckna och fullgöra avtal, framställa
rättsliga anspråk och ge en god service. De kan också användas för
marknadsföring och statistik, marknads- och kundanalyser och för de
andra ändamål som framgår av försäkringsvillkoren. Telefonsamtal
kan spelas in för att dokumenterade lämnade uppgifter.
I första hand använder vi uppgifterna inom
länsförsäkringsgruppen, men vi kan lämna ut dem till andra företag,
föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen
samarbetar med, inom och utom EU och EES-området, samt
till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.
Du som är fysisk person har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig. Hör av dig om något är felaktigt så
rättar vi det. Vill du inte att vi använder dina personuppgifter för
direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss.
Fullständig information om vår behandling av dina personuppgifter finns i försäkringsvillkoren som du kan hitta på vår
webbplats lansforsakringar.se. Du kan även beställa dem från oss.
Personuppgiftsansvarig är det bolag som står som försäkringsgivare
på ert försäkringsbesked.

Om du inte är nöjd med ett beslut eller hanteringen av ett ärende är
vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet.
Kontakta i första hand den handläggare som haft ansvar för ditt
ärende eller vår klagomålsansvariga/kundombudsman. Du kan även
vända dig till domstol för att få ditt ärende prövat. Dina ombudskostnader kan oftast ersättas genom rättsskyddet i din försäkring.
Du betalar då enbart självrisken.

Viktigt att veta
För att du som försäkringstagare ska få en bra och tydlig information
om innehållet i och omfattningen av din försäkring, har vi markerat
med en pil framför text som innehåller extra viktig information
för dig.
I din försäkring kan finnas vissa begränsningar i
försäkringsskyddet.
Det kan även finnas viktiga säkerhetsföreskrifter/aktsamhetskrav
som du måste känna till och iaktta för att din försäkring ska gälla
fullt ut.
Som försäkringstagare har du också skyldighet att anmäla eventuell riskökning för att ditt försäkringsskydd inte ska påverkas.
Dessutom är det viktigt för dig att känna till hur du kan förnya din
försäkring vid avtalstidens slut så att du inte går miste om ersättning
om olyckan skulle vara framme.

Skaderegistrering
För att minska försäkringsbolagens kostnader för ersättning som
baseras på oriktiga uppgifter använder sig bolaget också av ett för
försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).
Registret innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem
som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering. Det innebär att bolaget får reda på om du tidigare anmält
någon skada hos annat försäkringsbolag. Bolaget kan också komma
att lämna uppgifter till Larmtjänst som är samverkansorganet för
försäkringsbranschen vad gäller utredning av oklara uppgifter och
eftersökning av stulen egendom.
Personuppgiftsansvarig för GSR är GSR AB, Box 24171,
104 51 Stockholm.
Personuppgiftsansvarig för Larmtjänst är Larmtjänst AB,
Box 24158, 104 51 Stockholm
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