Allmänna avtalsbestämmelser

GJAA–RGMF:1

GJAA–RGMF:1

Allmänna
avtalsbestämmelser
– God Man och Förvaltare

Allmänt
försäkringsvillkor

Gäller från och med 2015-04-01
Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor.

1 (5)

Allmänna avtalsbestämmelser

GJAA–RGMF:1

1 Allmänna avtalsbestämmelser – God Man & Förvaltare
1.1 Premiebetalning
Betalning av första premien skall ske inom 14 dagar från det försäkringsgivaren avsänt premiefakturan eller på annan senare dag som anges på fakturan.
Gjensidiges ansvar gäller då från dagen då försäkringen tecknades. Betalas inte premien i rätt
tid kan försäkringsgivaren säga upp försäkringen, om förseningen ej är av ringa betydelse.
Uppsägningen sänds till den försäkrade och försäkringen upphör 14 dagar efter den dag uppsägningen avsändes, om inte premien betalas inom denna frist. Uppsägningen skall innehålla
uppgift om detta, annars är den utan verkan.
Detta avtal förnyas automatiskt om det inte dessförinnan sägs upp. Förnyelsepremien skall
betalas senast en månad efter det försäkringsgivaren avsänt premiefaktura.

1.2 Ändring av försäkringsavtalet.
Försäkringens omfattning, premie och villkor, kan ändras av Försäkringsgivaren vid början av ny
försäkringsperiod.

1.3 Annullation och upphörande av försäkringsavtalet
1.3.1
Avtalet kan sägas upp av den försäkrade när som helst eller av försäkringsgivaren till huvudförfallodagen med trettio dagars varsel.

1.3.2
Försäkringen sägs upp om försäkrad inte betalar premien enligt försäkringsavtalet.

1.3.3
Avtalet upphör om den försäkrade avlider.

1.4 Tillämplig lag och behörig domstol
1.4.1
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående avtalet skall prövas av svensk domstol. Detta gäller även om tvisten avser skada som inträffat utomlands.

1.4.2
För denna försäkring gäller i övrigt Försäkringsavtalslagen.

1.5 Om du har frågor
Om du har frågor om din försäkring kan du kontakta:
Benefit Provider Sweden AB/ Capitalis Tailor kundservice på telefon 08-566 100 57 alternativt
email info@cata.se.
Om du har frågor om ett skadeärende kan du kontakta:
Gjensidige Försäkring
E-post: foretagsskador@gjensidige.se
Telefon: 0771-326 327
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1.6 Om skada inträffar
Skada ska anmälas till försäkringsgivaren så snart som möjligt. Den försäkrade måste lämna
specificerat krav på ersättning samt ge försäkringsgivaren de upplysningar och handlingar
som kan behövas för att reglera skadan. Om den försäkrade inte fullgör sina skyldigheter enligt
ovan kan ersättning för skadan sättas ned (minskas).
Den försäkrade är skyldig att upplysa om det finns någon annan försäkring, som gäller för
samma skada. Den försäkrade har i sådana fall inte rätt till högre ersättning än som sammanlagt svarar mot skadan.

1.6.1 Dubbelförsäkring
Har samma intresse försäkrats hos flera försäkringbolag, är varje bolag ansvarigt mot den
försäkrade som om det ensamt beviljat försäkring. Den försäkrade har aldrig rätt till högre
ersättning från bolagen gemensamt än vad som svarar mot den skada den försäkrade lidit.

1.6.2 Preskription
Har den försäkrade anspråk på försäkringsersättning förloras rätten till ersättning om inte
talan väcks mot Gjensidige inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde. Har den försäkrade framställt sitt anspråk
inom angiven tid har den försäkrade dock alltid sex månader på sig att väcka talan mot försäkringsgivaren, sedan slutligt besked lämnats i ersättningsfrågan.

1.6.3 Regress
I och med att Gjensidige har betalat ersättning för skada övertar Gjensidige den försäkrades
rätt att kräva ersättning av den som gentemot den försäkrade är ersättningsskyldig med
anledning av skadan.
Vid regess tillämpas en mellan försäkringsbolagen träffad regressöverenskommelse (RÖ).

1.7 Om vi inte kommer överens
Den som inte är nöjd med försäkringsgivarens beslut i ett ärende kan få det omprövat genom
att skriftligen till Gjensidige Försäkring redogöra för ärendet och be om en omprövning av
beslutet.
Begäran om omprövning ska ställas till:
Gjensidige Försäkring
Postadress: Box 3031, 103 61 Stockholm
E-post: foretagsskador@gjensidige.se
Du kan även vända dig till:

1.7.1 Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
ARN:s prövning är kostnadsfri och beslutet har formen av en rekommendation.
Adress: Box 174, 101 23 STOCKHOLM, telefon: 08-508 860 00.

1.7.2 Allmän Domstol
Liksom vid andra tvister kan du vända dig till allmän domstol. Tag kontakt med närmaste
tingsrätt om du vill veta mer. Tingsrättens adress och telefonnummer finns i telefonkatalogen.
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1.8 Personuppgiftslagen (PUL)
Försäkringsgivaren är personuppgiftsansvarig.
Försäkringsgivaren, och dess leverantörer, behandlar de personuppgifter som lämnas samt
även andra personuppgifter som är relevanta för försäkringsförhållandet. Uppgifterna kan
dessutom komma att användas för utsändande av information och erbjudanden om nya
försäkringsprodukter via post, telefon eller e-post. Den försäkrade har rätt att, i enlighet med
personuppgiftslagen 1998:204, få besked och information om försäkringsgivarens behandling
av relevanta personuppgifter. Den försäkrade kan när som helst kontakta försäkringsgivaren
för att begära rättelse av felaktig personuppgift.

2 Allmänna undantag – Vad försäkringen inte gäller för
2.1 Atomkärnprocess
Ersättning betalas inte för skada, vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess.

2.2 Krig eller upplopp
Ersättning betalas inte för skada, vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt orsakats
av eller står i samband med krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller
upplopp.

2.3 Asbest, pcb och formaldehyd
Ersättning betalas inte för skada som orsakas av asbest, pcb (polyklorerade bifenyler) eller
formaldehyd.

2.4 Force majeure
Gjensidige är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning, utbetalning av
ersättning eller återställande av skadad egendom fördröjs på grund av:
• krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp
• arbetsmarknadskonflikt
• konfiskation eller nationalisering
• rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från regering eller myndighet.
Förbehållet ifråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om Gjensidige vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.

2.5 Framkallande av försäkringsfall
Försäkringen gäller inte om den försäkrade har framkallat ett försäkringsfall uppsåtligen eller
genom grov vårdslöshet. Detsamma gäller om den försäkrade annars måste antas ha handlat
eller underlåtit att handla i vetskap om att detta innebar en betydande risk för att skadan skulle
inträffa. Har den försäkrade förvärrat följderna av en skada på sätt som sägs i föregående stycke
är Gjensidige fritt från ansvar mot den försäkrade i den utsträckning förhållandet har påverkat
skadan. Ersättningsbegränsningen gäller även i förhållande till annan försäkrad än den som
framkallat försäkringsfallet. Försäkringen gäller dock om den försäkrade kan visa att varken företagsledningen eller arbetsledningen haft vetskap om eller borde ha haft vetskap om skaderisken.
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Med den försäkrade likställs den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller
på platsen.

3 Försäkringsförmedlare
Denna försäkring förmedlas av Capitalis Tailor/Benefit Provider Sweden AB via
org nr 556788-9885, Box 3381, 103 68 Stockholm.

4 Försäkringsgivare
Gjensidige Försäkring, Org. nr: 516407-0384, Box 3031, 103 61 Stockholm, en filial till Gjensidige
Forsikring ASA Norge.
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