Överfall 2010
Särskilt villkor • Gäller från 2010-05-01
Genom detta särskilda villkor utökas försäkringen med överfallsförsäkring som lämnar ersättning för det
skadestånd som anställd inte kan få av den gärningsman som utövat våld.
Detta villkor gäller som tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, Företag 2008.

Överfallsförsäkring
För överfallsförsäkringen svarar Dina Försäkring AB, Box 2372, 103 18 Stockholm.
Med tillägg till allmänna villkor för företagsförsäkring, gäller för överfallsförsäkringen följande.

1. Vem gäller försäkringen för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes arbetstagare.

2. När gäller försäkringen
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft.

3. Var gäller försäkringen
Försäkringen gäller för skada som inträffar på försäkringsställe som anges i försäkringsbrevet samt vid tillfälligt
uppdrag inom arbetsorten.

4. Självrisk
Försäkringen gäller utan självrisk.

5. Vad gäller försäkringen för
Försäkringen gäller för det skadestånd som den försäkrade har rätt till enligt 5 kap skadeståndslagen då denne
utsatts för misshandel eller annat uppsåtligt fysiskt våld som lett till personskada och som vid sexualbrott lett
till kränkning enligt 2 kap 3 § skadeståndslagen. Har våldet lett till döden lämnas också ersättning för
begravningskostnad och för förlust av underhåll enligt 5 kap 2 § skadeståndslagen.
Föranleder skadan åtal, ska den försäkrade föra skadeståndstalan när bolaget så begär. Bolaget betalar den
kostnad som försäkrad inte kan få betald av staten, motpart eller annan.
Undantag
Försäkringen gäller inte för skada som
• inte har samband med den försäkrade verksamheten,
• de försäkrade tillfogar varandra eller
• kan ersättas genom annan försäkring.
Ersättning lämnas inte för sådan ränta som gärningsmannen kan vara skyldig att betala från skadedagen.
Högsta ersättning
Högsta ersättning är fem basbelopp* för varje skadad person.
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6. Särskilda säkerhetsföreskrifter
Den försäkrade ska inte utan skälig anledning utsätta sig för risken att skadas, exempelvis genom att
• själv tillgripa våld eller hota om våld,
• ge sig in i eller stanna kvar i situationer eller miljöer där slagsmål eller bråk uppstått eller vanligen
förekommer,
• provocera i tal, skrift eller handling,
• utföra eller medverka till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är straffbelagd.
Påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift
Har särskild säkerhetsföreskrift inte följts innebär detta att ingen ersättning lämnas. När särskilda skäl
föreligger kan dock en begränsad ersättning lämnas.
Avdrag görs inte
• om det kan antas att skadan skulle ha inträffat även om föreskriften iakttagits,
• om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts.

7. Åtgärder vid skada
7.1 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till bolaget så snart som möjligt.
Den försäkrade ska visa att han är berättigad till skadestånd
• genom att omgående anmäla händelsen till polis,
• dokumentera personskada genom läkarbesök eller motsvarande,
• visa lagakraftvunnen dom eller
• i de fall gärningsmannen är okänd – visa upp slutförd förundersökning.

7.2 Ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas till bolaget snarast efter det att skadan uppkommit och senast sex månader
från det att den försäkrade fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning.
Framställs kravet senare är bolaget fritt från ansvar.

8. Skadevärdering
Skada värderas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.
Dock gäller att om domstol
• jämkar skadeståndet på grund av gärningsmannens personliga förhållanden (exempelvis minderårighet,
sinnessjukdom eller ekonomiska förhållanden) värderas skadan till fullt skadestånd utan jämkning,
• på grund av medgivande eller annan anledning utdömer högre belopp än vad som normalt enligt praxis
skulle ha utdömts, värderas skadan till det normala beloppet.

9. Skadeersättning
9.1 Beräkning
Ersättning lämnas för
• beräknat skadebelopp enligt avsnitt 5
• skäliga kostnader för rättegång enligt avsnitt 5
och med hänsyn till
• högsta ersättning enligt avsnitt 5
• eventuell påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift enligt avsnitt 6
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9.2 Betalning av ersättning
9.2.1 Tidpunkt för betalning av ersättning
Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt
avsnitt 7 Åtgärder vid skada.

9.2.2 Räntebestämmelse
Betalas ersättning senare än vad som sagts ovan betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen. För den tid som
utbetalning fördröjts genom polisutredning eller skiljevärdering betalar bolaget ränta enligt Riksbankens
referensränta.
Bolaget betalar inte den ränta som beror på den försäkrades dröjsmål att fullgöra vad som ankommit på
honom enligt avsnitt 7 Åtgärder vid skada.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av basbeloppet*.

3 (3)

