ÖVERFALL
ÖFF 1:1
Tilläggsvillkor till Berkleys grundvillkor,
Företag och Fastighet,
del 4, ansvarsförsäkring.
Gäller från och med 2020-10-01

Med tillämpning av Berkleys grundvillkor, del 4, ansvarsförsäkring samt i
försäkringsbrevet angivna villkor i övrigt, gäller följande ändringar och tillägg.

ANSVARSFÖRSÄKRING

1. VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes anställda
(de försäkrade).

2. NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller under den tid som försäkringen är i kraft.

3. VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom försäkringsstället
samt vid tjänsteutövning inom Norden.

4. VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller för personskada genom misshandel eller annat
uppsåtligt våld under förutsättning att den försäkrade kan visa att
han är berättigad till skadestånd och att den ansvarige saknar
betalningsförmåga eller är okänd.
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5. VAD FÖRSÄKRINGEN INTE GÄLLER FÖR
Försäkringen gäller inte för skada

•

som inte har samband med den försäkrades tjänsteutövning

•

som de försäkrade tillfogar varandra

•

som uppstått när den försäkrade utan skälig anledning utsatt
sig för risken att skadas

•

som den försäkrade tillfogats när han varit påverkad av alkohol
eller andra berusningsmedel, sömnmedel eller narkotiska medel,
såvida han inte kan visa att samband saknas mellan denna
påverkan och skadan

•

som uppstått i samband med att den försäkrade gjort sig
skyldig till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag kan leda
till böter eller fängelse

•

som kan ersättas av annan försäkring till exempel
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

6. FÖRSÄKRINGSBELOPP
Berkleys ersättningsskyldighet är vid varje skadetillfälle begränsad till
SEK 600.000.
Begränsningen gäller även om flera personer skadas av samma orsak
och vid samma tillfälle.

7. SJÄLVRISK
Försäkringen gäller utan självrisk.

8. SKADEVÄRDERINGSREGLER
Skada värderas enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler.
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