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Vad ingår i försäkringen? 

Försäkringen omfattar skadestånd för 

 Ansvar för sak- och personskada 

 Nyckelförlust 

 Lånad eller nyttjad egendom 

 Omhändertagen egendom 

 Plötslig och oförutsedd miljöskada 

 Vissa försäkrade avtal, t.ex. allmänna bestämmelser 

för branschorganisationer.  

 Byggherreansvar 

 Ansvar enligt PUL 

 Ansvar enligt GDPR 

 Transportansvar 

Tilläggsförsäkringar 

 Utökat byggherreansvar  

 Gradvis uppkommen miljöskada 

 Ansvar för obemannat luftfartyg 

 

Försäkringsbeloppet är den högsta ersättning som kan ut-

betalas från försäkringen och är 10 000 000 kr per skada, 

dock max 20 000 000 kr per försäkringsår. För vissa om-

fattningar och skadehändelser är försäkringsbeloppet 

lägre, dock minst 2 000 000 kr. 

 

 
Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen omfattar inte  

 Skadestånd mellan försäkringstagare I samma försäk-

ring. 

 Skadestånd på grund av garanti. 

 Böter, vite och dylikt. 

 Arbetsskada. 

 Patientskada. 

 Rådgivande verksamhet (omfattningen kan köpas ge-

nom en professionsansvarsförsäkring). 

   

 

 
Finns det några begränsningar i vad försäkringen 

täcker? 

Försäkringen kan innehålla 

 Säkerhetsföreskrifter som måste följas för att full er-

sättning skall betalas 

 Tilläggssjälvrisker 

  

 
Var gäller försäkringen? 

 Hela världen exklusive USA/Kanada 

 Försäkringen kan tecknas för USA/Kanada om detta tillval väljs 

  

 
Vilka är mina skyldigheter? 

Vid tecknade av försäkringen måste fullständig och korrekt information lämnas till If. Under försäkringstiden ska förändringar i 

verksamheten som påverkar försäkringen meddelas If.  

Verksamhets- och produktansvar 
FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKT 

Företag:  If Skadeförsäkring AB (publ.)  Produkt:  Verksamhets- och Produktansvar 
 

 

 

Förköpsinformation och fullständiga villkoren hittar du på www.if.se. Vald försäkringsomfattning anges i företagets försäkringsbrev.  

Vilken typ av försäkring handlar det om? 

Försäkringen gäller för företagets skadeståndsansvar. 

http://www.if.se/
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Försäkringstagaren måste uppfylla de säkerhetsföreskrifter som anges i kapitel 8 i försäkringsvillkoret.  

Om en skada inträffar måste försäkringstagaren anmäla den till If så snart som möjligt. 

  

 
När och hur ska jag betala? 

Försäkringen kan betalas helårs-, halvårs- eller kvartalsvis via faktura samt även månadsvis via autogiro. 

Premien för ny försäkring ska betalas inom 14 dagar efter att If sänt försäkringsbrev med inbetalningskort. När försäkringen 

förnyas ska denna betalas senast när den nya försäkringstiden börjar. 

  

 
När börjar och slutar försäkringen gälla? 

Normalt är försäkringsperioden ett år och börjar gälla 00.00 den dag som anges som begynnelsedag i försäkringsbrevet.  

Försäkringstiden avslutas om försäkringen sägs upp före försäkringstidens utgång. 

Har du inte sagt upp försäkringen före försäkringstidens utgång förnyas försäkringen för ytterligare en försäkringsperiod om 

ett år, under förutsättning att du har betalat försäkringspremien för den nya försäkringsperioden. 

  

 
Hur kan jag säga upp avtalet? 

Försäkringen sägs upp genom att företaget meddelar If om att försäkringen skall avslutas. Det går att meddela If om uppsäg-

ning när som helst före försäkringstidens utgång för att upphöra vid försäkringstidens utgång. 

Under pågående försäkringstid får företaget säga upp försäkringen att upphöra i förtid vid vissa omständigheter, t.ex. om för-

säkringsbehovet upphör.  
 


