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Särskilt villkor  Gäller från 2019-01-01 
 

 

Genom detta särskilda villkor utökas ansvarsförsäkringen att gälla för skadeståndsskyldighet vid ren 
förmögenhetsskada vid rådgivning i redovisningsverksamhet. 

Detta villkor gäller som tillägg till Allmänna villkor Företag DF01 och villkor Företagsförsäkring DF20. 

1. Allmänna villkor 
Med tillägg till Allmänna villkor Företag DF01 gäller följande. 

1.7 Återkrav 
Med tillägg till avsnitt 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 4.9.1.1 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 1.9.2. Bedrägliga uppgifter vid skadereglering, 
äger reducera ersättningen. 

4. Ansvarsförsäkring 
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring DF20 avsnitt 4 Ansvarsförsäkring, gäller för ren förmögenhetsskada* 
följande. 

4.1 Vem gäller försäkringen för och försäkrad verksamhet 
Försäkringen gäller för den försäkrade och avser redovisningsverksamhet*. 

Med försäkrad förstås 

 försäkringstagaren, 

 hos försäkringstagaren verksam och i försäkringsbrevet namngiven auktoriserad eller godkänd revisor, 
förutsatt att skadan orsakats då revisorn var auktoriserad eller godkänd, 

 hos försäkringstagaren verksam och i försäkringsbrevet namngiven auktoriserad redovisningskonsult, 
förutsatt att skadan orsakats då denne var auktoriserad, 

 övriga hos försäkringstagaren verksamma arbetstagare, förutsatt att skadan orsakats i tjänsten hos 
försäkringstagaren. 

 

4.2 När gäller försäkringen 
Med ändring av villkor Företagsförsäkring DF20 avsnitt 4.2 När försäkringen gäller, gäller följande. 

Försäkringen gäller för krav som framställs mot den försäkrade under den tid försäkringen är i kraft under 
förutsättning att skadan orsakats av handling* som företagits från och med den tidpunkt som anges i 
försäkringsbrevet. 

Ett krav anses som framställt då försäkrad för första gången mottar ett skriftligt meddelande därom. 
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4.3 Var gäller försäkringen 
Försäkringen gäller för redovisningsverksamhet* som bedrivs i Sverige och där svensk rätt är tillämplig. 

4.4 Försäkringsbelopp 
Vid ren förmögenhetsskada* gäller försäkringen med försäkringsbelopp som anges i försäkringsbrevet. 

Försäkringsbeloppet utgör högsta sammanlagda ersättning som bolaget betalar för skadestånd inklusive ränta 
samt kostnader för utredning, förhandling, räddning, rättegång och skiljeförfarande. 

Om flera krav framställs och dessa grundar sig på en eller flera relaterade eller liknande ansvarsgrundande 
handlingar* är samtliga dessa krav att anse som en skada och framställda vid tidpunkten för det första kravet i 
serien. 

4.4.1 Högsta ersättning 
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring DF20 avsnitt 4.4.1 Högsta ersättning, gäller följande. 

Ersättningen vid ren förmögenhetsskada* enligt detta villkor är begränsad till ett försäkringsbelopp vid varje 
skada och totalt två försäkringsbelopp per försäkringsår. 

4.5 Självrisk 
Försäkringen gäller med självrisk som anges i försäkringsbrevet. 

4.6 Vad gäller försäkringen för 

4.6.2 Ren förmögenhetsskada och förmögenhetsbrottsskada 
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring DF20 avsnitt 4.6.2 Ren förmögenhetsskada, omfattar försäkringen 

 skadeståndsskyldighet vid ren förmögenhetsskada*, 

 skada orsakad genom förmögenhetsbrott* samt till följd av detta uppkommen förmögenhetsförlust 
som den försäkrade ådrar sig i redovisningsverksamheten*. 

4.7 Vad gäller försäkringen inte för 
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring DF20 avsnitt 4.7 gäller för ansvarsförsäkringen följande. 

Försäkringen gäller inte för 

 skada som tillfogas ägare, delägare eller arbetstagare i den försäkrade verksamheten, 

 skada som är en följd av att avtal mellan den försäkrade och hans uppdragsgivare hävs, 

 skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte redovisas till uppdragsgivare i rätt tid, 

 skada som är en följd av att uppdrag eller del därav inte fullgörs i tid. 
 

4.7.9 Rådgivande verksamhet 

Undantaget beträffande fel och brister i villkor Företagsförsäkring DF20 avsnitt 4.7.8 Rådgivande verksamhet, 
upphävs. 
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6. Definitioner 
Med tillägg till villkor Företagsförsäkring DF20 gäller följande definitioner. 

Ren förmögenhetsskada 

Med ren förmögenhetsskada avses ekonomisk skada som uppstår utan samband med person- eller sakskada. 

Förmögenhetsbrott 
Med förmögenhetsbrott avses något av följande i brottsbalken angivna brott 

 förskingring, undandräkt, eller grov förskingring, 

 bedrägeri, bedrägligt beteende eller grovt bedrägeri, 

 stöld, snatteri eller grov stöld, 

 trolöshet mot huvudman, dock endast i den mån den försäkrade kan visa att syftet varit att bereda någon 
vinning. 

 

Handling 

Med handling avses 

 aktiv handling 

 underlåtenhet att handla vid den tidpunkt då skadan senast av den försäkrade kunnat förebyggas. 
 

Redovisningsverksamhet 

Med redovisningsverksamhet avses här 

 arbete avseende redovisning, ADB, administration och organisation samt därmed sammanhängande 
rådgivning, 

 biträde avseende deklarations- och övriga skatte- och avgiftsärenden, 

 rådgivning i andra frågor som ligger i en redovisningskonsults normala kompetensområde. 
 


