Villkor S 306:1

S 306:1 Besöksolycksfall
Försäkringsvillkor gäller från och med 2011-06-01

1. Vem försäkringen gäller för
1.1 Försäkringen gäller för besökare till försäkringstagaren
under vistelse i försäkringstagarens lokaler.
1.2 För fastighetsägare gäller försäkringen även:
1.2.1 för boende och besökare till boende under vistelse i den

försäkrade byggnadens allmänna utrymmen inklusive entrétrappor till byggnaden.
1.2.2 för boende och förtroendevalda, som under uppdrag för

försäkringstagarens räkning eller vid sammankomst anordnad
av försäkringstagaren vistas i den försäkrade byggnadens allmänna utrymmen inklusive entrétrappor till byggnaden och
därtill hörande markområde, inom försäkringsställe som anges
i försäkringsbrevet.

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat under den tid försäkringen varit betald och i kraft.

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffat i Norden. Om försäkringen gäller i andra geografiska områden anges detta i försäkringsbrevet.

4. Vad försäkringen gäller för
4.1 Försäkringens omfattning
Försäkringen gäller, när skadeståndsskyldighet för försäkringstagaren inte föreligger, för personskada uppkommen genom
olycksfall* och som drabbar boende, besökare eller förtroendevalda enligt 1.1 och 1.2 och under där angivna förutsättningar.
* Definition
Med olycksfall avses kroppsskada som person ofrivilligt drabbats
av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse, som inte är att
hänföra till misshandel eller annat uppsåtligt våld från annan.

5. Undantag – begränsningar samt
säkerhetsföreskrifter
Undantag
Försäkringen gäller inte för skada som
• omfattas av kap III Ansvarsförsäkringen
• omfattas av trygghetsförsäkring vid arbetsskada enligt kollektivavtal eller liknande (undantaget gäller även om försäkringstagaren underlåtit att teckna sådan försäkring)
• de försäkrade orsakar varandra
• uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till brottslig handling
• utgör skada enligt patientskadelagen eller skada enligt
behandlingsskadeförsäkringen
Säkerhetsföreskrifter
Ersättningen kan sättas ned om den försäkrade utan skälig anledning utsätter sig för risken att skadas.
Ersättningen kan också sättas ned om den försäkrade genom
att vara påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotika eller annat
berusningsmedel utsätter sig för risken att skadas.
Om den försäkrade brutit mot något av aktsamhetskraven
ovan kan bolaget göra avdrag på ersättningen.
Avdraget görs efter vad som är skäligt med hänsyn till förhållandets samband med den inträffade skadan, det uppsåt eller den
vårdslöshet som har förekommit och omständigheterna i övrigt.
Avdraget kan i allvarliga fall leda till att den försäkrade inte får någon ersättning alls. Avdrag görs inte om försummelsen är lindrig.

6. Försäkringsbelopp – Högsta ersättning
Bolagets sammanlagda ersättningsskyldighet för personskada
är begränsad till tio basbelopp per skadetillfälle. Denna begränsning gäller även då flera personer skadas av samma orsak och
vid samma skadetillfälle.

7. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk om inte annat anges i försäkringsbrevet.

8. Åtgärder i samband med skada
Skada ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.

9. Skadeersättningsregler
Ersättning beräknas enligt skadeståndsrättsliga regler i skadeståndslagen.

G. Allmänna avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt
grundvillkor G 100:1.
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Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Genom
detta särskilda villkor utökas ansvarsförsäkringen med besöksolycksfall enligt nedan. I övrigt gäller ansvarsförsäkringens villkor i tillämpliga delar.

