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Försäkringsbrev
Ren förmögenhetsskada
106 60 Stockholm

Datum
2016-10-25

Kundnummer
19331

Telefonnummer vid
frågor
Förmedlare:
Försäkringsärenden:
Inträffad skada:

Jlt Risk Solutions AB
08-442 57 48
0771-960 960

Riksbyggen Ekonomisk Förening
Riksbyggen
106 18 Stockholm

Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada nr 109937
Utfärdat på grund av
Försäkringsperiod
Försäkringstagare
Försäkrad verksamhet
Årspremie

Förnyelse av försäkringsavtal
2016-11-01 (kl 00.00) – 2017-11-01 (kl 00.00)
Riksbyggen Ekonomisk Förening (702001-7781)
All rådgivnings- och förvaltningsverksamhet
Se faktura

Förmögenhetsförlustförsäkring

Försäkringsbelopp
20 000 kkr/skada och försäkringsperiod.

Självrisk

5 Pbb per skada. Vid sk Cross Liability ska dubbel självrisk tillämpas.

Villkor

C347:5 Grundvillkor Ansvarsförsäkring.
J 301:2 Ansvarsförsäkring ren förmögenhetsskada.

Övrigt

Beträffande försäkringsomfattning, självrisker och belopp i övrigt se
villkoren samt nedanstående särskilda villkor.

Försäkrade enheter

Riksbyggen Ekonomisk Förening med dotterbolag och dotterförening.

Försäkrat intresse

Skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada.
Med komplettering av C347:5 moment 4.1.1 omfattar försäkring
skadeståndsskyldighet i enlighet med Riksbyggens standardavtal.
Detta tillämpas retroaktivt fr o m 2006-10-01 – med ändring av tidigare
lydelse i tidigare försäkringsbrev.

Geografisk omfattning
Särskilda villkor
Felräkning 5.20

Norden

Med ändring av villkorsmoment 5.20 gäller försäkringen för skada
genom felräkning vid in- eller utbetalning av kontanta medel.

2

Försäkringsbrev
Ren förmögenhetsskada
106 60 Stockholm

Datum
2016-10-25

Kundnummer
19331

Telefonnummer vid
frågor
Förmedlare:
Försäkringsärenden:
Inträffad skada:

Jlt Risk Solutions AB
08-442 57 48
0771-960 960

Riksbyggen Ekonomisk Förening
Riksbyggen
106 18 Stockholm

Undantagen personkrets
5.30

Med ändring av villkorsmoment 5.30 så omfattar försäkringen även
skada som försäkrat företag orsakar annat företag försäkrat i detta
avtal (sk Cross Liability).

Claims made och
retroaktivt skydd

Med ändring av villkorsmoment 2 gäller försäkringen för krav som
framställs mot Riksbyggen under försäkringsperioden.
Försäkringen gäller även för skador som orsakats före försäkringens
ikraftträdande.

Förlängd rapporteringstid

Om någon av parterna annullerar försäkringen, har Riksbyggen
möjlighet att inom 12 månader anmäla skada som vid
försäkringsperiodens slut var okänd för Riksbyggens regionchef (för
vilka enligt försäkringsavtalet skada ska vara känd), men där skada
orsakats under gällande försäkringsperiod och där kravet mottagits av
Riksbyggen efter försäkringsperiodens upphörande.

Kostnad för extern
utredare

Kostnader för anlitande av extern utredare/ombud (bolagets egen
utredningskostnad ingår ej i detta belopp) ingår upp till SEK
2,000,000 utöver försäkringsbeloppet i det fall försäkringsbeloppet
förbrukats för betalning av skadeståndsersättning.

Avyttrande av bolag

Om Riksbyggen vid avyttring av bolag eller enhet, i kontrakt påtagit
sig att ansvara för vid tidpunkten för ägande orsakad, men vid
avyttringstillfället ej känd skada, omfattas detta.

Skadehantering

Med komplettering och förtydligande av C347:5 villkorsmoment 8.2 oc
8.3. ska skadeståndskrav vidarebefordras till Folksam inom 12
månader.
Med ändring av villkorsmoment 8.2 har försäkringstagaren möjlighet
att anmäla omständighet som kan förväntas medföra
skadeståndsskyldighet. Sådan notifiering ska då bedömas såsom
anmäld skada under den försäkringsperiod som notifieringen skett.

Krav och omständighetsrapportering

Med förtydligande och ändring av Allmänna Villkor X villkorsmoment
10 anses skada känd när företagsledningen erhåller kännedom
härom.
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Med Företagsledningen avses VD, Vice VD, AO Chef Bostad, AO
Chef Förvaltning, Chef Koncernstöd och Finanschef.
Förfarande vid tvist

Anspråk på försäkringsersättning

Skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (d v s hur tvist i anledning av försäkringsavtalet
skall avgöras).
Anmäld ansvarsskada skall enligt försäkringsvillkor C347:5 p.8.2
anses vara anmäld till både Ansvarsförsäkringen (försäkringsnr
109587), Ren Förmögenhetsskadeförsäkring (försäkringsnr
109937) och Entreprenad och byggherreansvarsförsäkring
(försäkringsnr 224857) placerade i Folksam. När det vid Folksams
skadeutredning fastställs vilken typ av skadeståndskrav som väckts,
registreras skadeärendet på en av dessa försäkringar utan att
Folksam kan åberopa preskription enligt villkor C347:5 p. 8.6 och
Allmänna bestämmelser X p. 4.4.

Med ändring av försäkringsvillkor C347:5 X Allmänna villkor p.10
gäller att anmälan om att krav framställts enligt försäkringsvillkor
C347:5 p.8.2 skall alltid anses innefatta ett anspråk på
försäkringsersättning. Detta gäller inte om Folksam i sin bekräftelse
på mottagandet om att krav framställts uttryckligen meddelar att så
inte är fallet.
Preskription av rätten till
försäkringsersättning

Anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd skall
framställas till Folksam inom tolv (12) månader från den tidpunkten
när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till
försäkringsskyddet inträdde, annars går rätten till
försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd förlorad
Med ändring av villkoret C347:5 under rubriken Information om
försäkringsbrev och villkor 10.2. Begränsningar i försäkringsskyddet
och särskilda självrisker, Åtgärder i samband med skada,
Ersättningskrav utgår och ersätts med följande:
Försäkrad måste, om denne inte vill förlora sin rätt till
försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd, väcka talan mot
Folksam inom tio (10) år efter det att kravet mottagits av försäkrad.
Om anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd har
framställts enligt ovan, kan försäkrad, oaktat att tidsfristen i första

4

Försäkringsbrev
Ren förmögenhetsskada
106 60 Stockholm

Datum
2016-10-25

Kundnummer
19331

Telefonnummer vid
frågor
Förmedlare:
Försäkringsärenden:
Inträffad skada:

Jlt Risk Solutions AB
08-442 57 48
0771-960 960

Riksbyggen Ekonomisk Förening
Riksbyggen
106 18 Stockholm

stycket överskridits, ändå alltid väcka talan mot inom sex (6) månader
från det att Folksam förklarat att de tagit slutlig ställning till anspråket
på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd.
Oaktat att tidsfristen i första stycket ännu inte överskridits, kan
Folksam efter att ha tagit slutlig ställning till anspråket på
försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd skriftligen begära
att försäkrad, för att säkerställa sitt anspråk på försäkringsersättning
eller annat försäkringsskydd, måste väcka talan mot Folksam inom
tolv (12) månader, annars går rätten till ändring av Folksams slutliga
ställningstagande förlorad.

