Revisor 2008
Särskilt villkor • Gäller från 2008-01-01
Genom detta särskilda villkor utökas ansvarsförsäkringen till att omfatta skadeståndsskyldighet vid ren
förmögenhetsskada orsakad vid revisionsverksamhet.
Detta villkor gäller som tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, Företag 2008.

Ansvarsförsäkring för auktoriserad eller godkänd revisor
1. Allmänna villkor
Med tillägg till allmänna villkor företag gäller följande.

1.2 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden
1.2.1 Betalningsdröjsmål
Bolaget har rätt att vid dröjsmål med premiebetalning säga upp försäkringen att upphöra 3 dagar efter
uppsägningen. Se dock avsnitt 1.6.4 Underrättelse till Revisorsnämnden.

1.6 Upplysningsplikt och riskökning
1.6.4 Underrättelse till Revisorsnämnden
Försäkringen gäller intill en månad efter den tidpunkt Revisorsnämnden erhållit skriftlig underrättelse om att
försäkringen sagts upp eller inte förnyats, såvida inte ny försäkring för revisionsföretaget finns.

1.7 Återkrav
Med tillägg till 1.7 Återkrav, gäller följande.
Återkrav av den försäkrade
Bolaget äger rätt att av den försäkrade återkräva den ersättning som utgivits i en skada för skadestånd,
dröjsmålsränta, utrednings-, förhandlings- och rättegångskostnader samt kostnader för skiljeförfarande om
• den försäkrade orsakat skadan med uppsåt eller skada uppkommit till följd av att den försäkrade
uppsåtligen överträtt lag, förordning eller myndighets föreskrift,
• ersättningen avser kostnader uppkomna av att den försäkrades uppdrag helt eller delvis har måst göras
om,
• den försäkrade inte iakttagit sin räddningsplikt. Återkrav får ske med det belopp varmed bolaget enligt
avsnitt 4.9.2 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt, äger reducera ersättningen,
• den försäkrade lämnat felaktiga, ofullständiga eller bedrägliga uppgifter eller om ändrade förhållanden
föreligger. Återkrav får ske med det belopp varmed försäkringsbolaget enligt avsnitten 1.6.1 Felaktiga eller
ofullständiga uppgifter, 1.6.2 Ändrade förhållanden samt 4.9.6. Bedrägliga uppgifter, äger reducera
ersättningen.

1.9 Allmänna undantag
1.9.6 Upphävd auktorisation eller godkännande
Upphäver Revisorsnämnden auktorisation eller godkännande för revisor hos försäkringstagaren eller
medförsäkrat företag upphör försäkringen omedelbart att gälla för skadeståndsskyldighet som denne revisor
därefter personligen ådrar sig.
Försäkringen gäller dock intill den dag som Revisorsnämndens beslut vunnit laga kraft.
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4. Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada
4.1 Vem gäller försäkringen för och försäkrad verksamhet
Försäkringen enligt detta särskilda villkor gäller för
• försäkringstagaren,
• medförsäkrat företag,
• revisor, som bedriver eller senast bedrev revisionsverksamhet* hos försäkringstagaren eller medförsäkrat
företag.

4.2 När gäller försäkringen
4.2.1 Under försäkringstiden
Försäkringen gäller för skadeståndskrav som skriftligen framställts mot försäkrad under den tid försäkringen är
i kraft (försäkringstiden) och där skadan orsakats av handling* som företagits från och med den tidpunkt som
anges i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller inte för skada som orsakas av revisor, när denne inte var
godkänd eller auktoriserad.

4.2.2 Efter försäkringstiden
Försäkringen gäller dessutom i högst fem år efter försäkringstidens slut för skadeståndskrav som framställs
mot försäkrad revisor som upphört med revisionsverksamhet* och inte omfattas av annan försäkring för sådan
verksamhet och där skadan orsakats av handling* som företagits under försäkringstiden. Försäkringen gäller
inte för skada som orsakats av revisor när denne inte var godkänd eller auktoriserad.

4.3 Var gäller försäkringen
Försäkringen enligt detta särskilda villkor gäller för skada som tillfogas verksamhet som bedrivs i Sverige och
där svensk rätt är tillämplig.

4.4 Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är 200 basbelopp*.
Försäkringsbeloppet utgör högsta sammanlagda ersättning som bolaget betalar för skadestånd samt
kostnader för utredning och förhandling.
Kostnader för rättegång och skiljeförfarande samt dröjsmålsränta som belöper på skadestånd som ersätts
genom denna försäkring betalas utöver försäkringsbeloppet.

4.4.1 Högsta ersättning
Ersättningen är begränsad till
• ett försäkringsbelopp vid varje skada samt
• 600 basbelopp* för skador som orsakats av olika handlingar* under ett och samma försäkringsår,
• 100 basbelopp* för samtliga skador som kan ersättas enligt avsnitt 4.2.2 Efter försäkringstiden.
Uppkommer flera skadeståndskrav till följd av samma handling* ska samtliga krav betraktas som en skada.

4.5 Självrisk
Självrisken är vid varje skada ett basbelopp*. Självrisken ska vid varje skada dras av från sammanlagda utlägg
för skadestånd, dröjsmålsränta, sakkunnig utredning, förhandling, rättegång och skiljeförfarande.
Utbetalning av skadestånd görs direkt till den skadelidande. Därvid görs ej avdrag för självrisk. Den försäkrade
är skyldig att genast efter anfordran inbetala självrisken till bolaget.

4.6 Vad gäller försäkringen för
Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada* och skada orsakad genom
förmögenhetsbrott samt till följd härav uppkommen förmögenhetsförlust som den försäkrade ådrar sig i
revisionsverksamheten*.
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4.6.1 Åtagande
Vid skadeståndskrav som kan omfattas av försäkringen åtar sig bolaget gentemot den försäkrade att
• utreda om skadeståndsskyldighet föreligger,
• förhandla med den som kräver skadestånd,
• föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljeförfarande avseende skadeståndsskyldighet och därvid
betala de rättegångskostnader eller skiljekostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala
och som inte kan utfås av motpart eller annan samt
• betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig att utge enligt gällande skadeståndsrätt.

4.7 Vad gäller försäkringen inte för
Försäkringen gäller inte för skadeståndskrav som framställs av försäkrad mot annan försäkrad.
Försäkringen gäller inte för ersättningsskyldighet som den försäkrade iklätt sig såvida inte
ersättningsskyldigheten följer av allmänna skadeståndsrättsliga regler.
Försäkringen gäller inte i den mån skadan kan ersättas genom annan försäkring.

4.9 Åtgärder vid skada
4.9.1 Räddningsplikt
Den försäkrade ska efter förmåga
• avvärja skada som kan befaras vara omedelbart förestående,
• begränsa skada som redan inträffat.

4.9.2 Påföljd vid åsidosättande av räddningsplikt
Om den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet inte iakttagit sin räddningsplikt enligt ovan och
om det kan antas ha varit till men för bolaget, är bolaget berättigat till skäligt avdrag på den ersättning som
annars bort utgå, eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet. Den skadelidande har dock alltid rätt
till oreducerad ersättning.

4.9.3 Anmälan om skadan
Den försäkrade ska utan uppskov skriftligen underrätta försäkringsbolaget om
• skadeståndskrav som framställs mot försäkrad,
• sin kännedom om att någon avser att framföra skadeståndskrav mot försäkrad,
• handling* som försäkrad inser eller har skälig anledning anta kan komma att leda till skadeståndskrav.
Krav som härrör från underrättelse enligt ovan ska anses framställt under den försäkringsperiod då
underrättelsen gjordes.
Om den försäkrade försummar sina skyldigheter enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för bolaget,
är bolaget berättigat till skäligt avdrag från den ersättning som annars bort utgå, eller till fullständig befrielse
från ersättningsskyldighet. Den skadelidande har dock alltid rätt till oreducerad ersättning.

4.9.4 Utredning mm
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning verkställa de utredningar, analyser och undersökningar, vilka kan
genomföras inom den försäkrades verksamhet och som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den
försäkrades ansvarighet. I händelse av rättegång är försäkrad skyldig att utan ersättning tillse att i erforderlig
utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd personal.
Om den försäkrade försummar sina skyldigheter enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för bolaget,
är bolaget berättigat till skäliga avdrag från den ersättning som annars bort utgå, eller till fullständig befrielse
från ersättningsskyldighet. Den skadelidande har dock alltid rätt till oreducerad ersättning.

4.9.5 Uppgörelse i godo
Om den försäkrade utan försäkringsbolagets tillåtelse medger skadeståndsskyldighet, godkänner
ersättningskrav eller utbetalar ersättning, är försäkringsbolaget fritt från ansvarighet om inte kravet uppenbart
var lagligen grundat.
Den försäkrade är om bolaget så begär, skyldig att medverka till uppgörelse i godo med den skadelidande.
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Har bolaget förklarat sig villigt att göra upp i godo med den som kräver skadestånd, är bolaget fritt från
skyldighet att svara för därefter uppkommen kostnad, ytterligare skadestånd och att företa ytterligare
utredning.

4.9.6 Bedrägliga uppgifter
Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning är
försäkringsbolaget gentemot den försäkrade berättigat till skäligt avdrag från den ersättning som annars bort
utgå eller till fullständig befrielse från ersättningsskyldighet. Den skadelidande har dock alltid rätt till
oreducerad ersättning.

4.9.7 Polisutredning och rättegång
Har den försäkrade i sak som kan beröra försäkringen kallats till förhör inför polis- eller annan myndighet eller
har han i sådan sak instämts till domstol, ska han omedelbart underrätta bolaget härom. Bolaget äger rätt att
utse rättegångsombud samt att lämna denne för rättegången erforderliga anvisningar och instruktioner.

4.12 Skadeersättning
4.12.1 Ränta
Bolaget är gentemot den försäkrade inte skyldigt att lämna ersättning för räntekostnader som uppkommit på
grund av den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som enligt försäkringsavtalet ankommer på honom. Har
sådan ränta utgivits till den skadelidande äger försäkringsbolaget rätt att av den försäkrade återkräva
räntekostnaden.

6. Definitioner
Detta avsnitt kompletterar de definitioner som finns i allmänna villkoren för företagsförsäkring.

Ren förmögenhetsskada
Med ren förmögenhetsskada avses sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med personeller sakskada.

Handling
Med handling avses
• aktiv handling
• underlåtenhet att handla vid den tidpunkt då skada senast av den försäkrade kunnat förebyggas.

Revisionsverksamhet
Med revisionsverksamhet avses här
1. verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av
författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling*
som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt
2. rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt 1.
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