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Premie 

Enligt faktura 
 
 

Allmänt Ansvar och Produktansvar exklusive patientansvar 
 
Försäkringstagare Region Skåne 2321000255 
 
Medförsäkrade Se nedan 
 
Årslönesumma SEK 16 107 058 000 
 

     Försäkrad verksamhet All verksamhet som den försäkrade bedriver, anordnar eller medverkar i.  
 Omfattar även den försäkrades verksamhet avseende helikopterplatta/landningsplats och 

industrispår eller liknande samt för avfallshantering, men inte för hamn eller järnväg.  
 
Geografisk omfattning Hela världen 
 

Försäkringsbelopp 100 MSEK per skada och totalt per försäkringsår 
 
Sublimiter - Ren förmögenhetsskada, generellt 10 MSEK 
   men exklusive LOU, LUF, LUFS, samt  
   i kontraktsförhållanden med en sublimit om 5 MSEK  

- Ren förmögenhetsskada, avseende LOU, LUF och LUFS 10 MSEK 
 - Omhändertagen egendom (inkl nyckelförlust 2 MSEK) 10 MSEK  
 - Skada på förhyrd lokal 10 MSEK 
 - Dataregisteransvar enligt PUL, m.fl. 5 MSEK 
 - Byggherreansvar – person och sakskada 10 MSEK 
   med en sublimit för ren förmögenhetsskada om 2 MSEK 
 - Entreprenadansvar – person och sakskada 10 MSEK 
   med en sublimit för ren förmögenhetsskada om 2 MSEK 

- Konsultansvar  10 MSEK 
 - Lyftansvar 2 MSEK 
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 Ovanstående begränsade försäkringsbelopp gäller per skada och sammanlagt per försäkringsår 

och utgör en del av det totala försäkringsbeloppet.  
 För lyftansvar gäller ett aggregat om 4 MSEK per försäkringsår. 
 
 Samtliga försäkringsbelopp gäller utöver gällande självrisk. 
 
Självrisk 2 basbelopp per skada, om inte annat särskilt anges nedan 

1 basbelopp för samtliga medförsäkrade bolag, om inte annat särskilt anges nedan  
HSH N CRC Malmö AB har dock självrisk 2 basbelopp per skada, om inte annat särskilt anges 
nedan. 
Ren förmögenhetsskada 10 basbelopp per skada, för ren förmögenhetsskada avseende LOU, 
LUF och LUFS är dock självrisken SEK 3 000 000 per skada. 

 
Skadereglering Ingår från 0 kr avseende personskador  
 

Övrigt – omfattningar Med tillägg och / eller förtydligande till villkoren gäller följande: 
  
 Inbördes ansvar mellan försäkrade 
 Försäkringen gäller för skada som försäkrad orsakar annan försäkrad. 
 
 Principalansvar 
 Försäkringen gäller för samtliga personer som de försäkrade enligt allmänna 

skadeståndsrättsliga regler har principalansvar för. 
 
 Förening 
 Försäkringen gäller subsidiärt för föreningar/klubbar som enligt avtal med försäkringstagaren 

svarar för skötsel/drift av landstingsägda anläggningar eller verksamheter. 
 
 Prao och praktikanter mfl 
 Försäkringen omfattar försäkringstagarens ansvar, för samtliga personer vid alla typer av 

praktik/arbetsträning/arbetsmarknadspolitiska åtgärder m m där försäkringstagaren helt eller 
delvis anordnar, anvisar eller svarar för placeringen. Försäkringen gäller även i samband med av 
försäkringstagaren anordnade studiebesök. Även skada som praktikant orsakar som förare av 
motordrivet fordon i det fall skadan inte kan ersättas av fordonets trafikförsäkring omfattas. 
Härvid gäller följande begränsade försäkringsbelopp  
Person- och sakskada:10 MSEK 
Ren förmögenhetsskada: 0,5 MSEK 

 Självrisk: 0,5 Bb 
 
 LSS, SoL, LVU och LVM och personer i familjevård 
 Försäkringen omfattar försäkringstagarens särskilda åtaganden mot utomstående för personer i 

vård inom försäkringstagarens försorg. 
 Härvid gäller följande begränsade försäkringsbelopp  

Person- och sakskada:10 MSEK 
Ren förmögenhetsskada: 0,5 MSEK 

 Självrisker: 0,5 Bb 
 
 Omhändertagen egendom inklusive nyckelförlust 
 Ingår enligt ZS 30 punkt 3.55.2 och med försäkringsbelopp enligt ovan. 
 
 Förhyrd lokal / bostad (inkl.bostadsrätt): 
 Ingår enligt villkor ZS 303 och med ändring av punkt 3.7.4.11. Försäkringen omfattar även 

försäkringstagarens ansvar som förstahandshyresgäst enligt Jordabalken 12:4 för skada vållad 
av andrahandshyresgäst då denne saknar försäkring som kan ersätta skadan. Limiterat 
försäkringsbelopp för denna utvidgning är 20 pbb/ skada och år. 

 Villkorets krav på sammanhängande hyrestid om minst 60 dagar utgår. 
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 Dataregisteransvar  
 Ingår för PUL m.fl. enligt ZS 30 punkt 3.5.4 och med försäkringsbelopp enligt ovan 
 
 Lekmannarevisorer 
 Lekmannarevisorer omfattas av försäkringen vid uppdrag för den försäkrade. 
 
 Lyftansvar 
 Med ändring av ZS 30 punkt 3.7.4.11 omfattas ansvar för lyft intill försäkringsbelopp enligt 

ovan.  
 
 Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada 
 Ingår enligt villkor ZS 54 och med försäkringsbelopp enligt ovan. 
 Trigger är claims made. 
 
 Trigger: ”claims made” med fullt retroaktivt skydd samt 12 månaders ERP, förutsatt att 

försäkrad inte har kännedom om potentiella skador eller händelser som kan komma leda till 
skada/krav och att eventuell skada inte kan omfattas av annan försäkring tecknad efter 
försäkringsperioden.   

  
 Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållande 
 Ingår enligt villkor ZS 54 och med försäkringsbelopp enligt ovan. 
 Trigger är claims made (se definition ovan). 
 
 Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada i kontraktsförhållande omfattas enligt carve back i 

undantag 1.7.5. 
 
 Försäkringen gäller inte med cross liability och inte heller för viten eller på förhand fastställda 

skadestånd. 
 
 Byggherreansvar 
 Försäkringen omfattar, med ovan angivna försäkringsbelopp, byggherreansvar enligt villkor  
 ZS 304 för entreprenader där den samlade entreprenadsumman ej överstiger 50 MSEK varav 

markarbeten inklusive sprängning ej överstiger 10 MSEK.  
  
 Till undvikande av eventuellt missförstånd så tolkar vi avsikten med skrivningen som att ett 

eventuellt undantag avseende förutsebara skador endast skall tillämpas i den situationen där 
den försäkrade insett eller borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle kunna komma 
att inträffa till följd av störningen. En oförutsedd skada till följd av en planerad 
entreprenad/arbeten skulle m.a.o. inte undantas. Men en anteciperad skada till följd av en 
planerad entreprenad/arbeten skulle däremot träffas av sådant eventuellt undantag. 

 
 Entreprenadansvar 
 Försäkringen omfattar, med ovan angivna försäkringsbelopp, entreprenadansvar enligt villkor  
 ZS 306 för entreprenadarbeten där den samlade entreprenadsumman ej överstiger 100 MSEK 

varav markarbeten inklusive sprängning ej överstiger 5 MSEK. 
 
 Till undvikande av eventuellt missförstånd så tolkar vi avsikten med skrivningen som att ett 

eventuellt undantag avseende förutsebara skador endast skall tillämpas i den situationen där 
den försäkrade insett eller borde ha insett att skada med stor sannolikhet skulle kunna komma 
att inträffa till följd av störningen. En oförutsedd skada till följd av en planerad entreprenad 
skulle m.a.o. inte undantas. Men en anteciperad skada till följd av en planerad entreprenad 
skulle däremot träffas av sådant eventuellt undantag. 

 
 Konsultansvar 

Försäkringen omfattar , med ovan angivna försäkringsbelopp, konsultansvar enligt villkor ZS 53. 
Försäkringen omfattar endast tillfälliga uppdrag och som inte utförs på regelbunden basis av 
anställda inom landstinget (incidental cover) 
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 Självrisk: 1 Bb  
  
 Preklusionstid 

Med ändring av allmänna avtalsbestämmelser punkt 13 första stycket gäller 12 månader från 
erhållet skriftligt krav. 
 

 Kompletterande undantag 
 Utöver i villkoren angivna undantag gäller även följande undantag: 
 Försäkringen omfattar inte patientskada. Med patienskada avses skador som ersätts av, eller 

skulle kunna ersättas av, patientskadeförsäkring eller motsvarande utländsk försäkring 
utomlands och som regleras i Patientskadelagen eller motsvarande utländsk rätt.  

 Försäkringen omfattar inte skador i samband med kollektivtrafik. 
 
 
 Övrigt 

Med ändring av villkoren gäller: Med anställd i ledande ställning inom företaget eller på platsen 
avses personer i högre ledande ställning, t.ex. ekonomichef, förvaltningschef, VD, chefsjurist, 
bolagsjurist, styrelseledamot eller dylik befattningshavare. 

  
Försäkringsvillkor ZS 30:10        Ansvarsförsäkring 
 Med ändring av texten i ZS 30 moment 3.5.4 samt 3.7.3 enligt följande; 
 
 3.5.4 Ansvar för behandling av personuppgifter 
 Vid ansvar för behandling av personuppgifter enligt 3.7.3 är högsta ersättning  
 SEK 5 000 000 per skada och totalt för försäkringstiden 
 

3.7.3 Ansvar för behandling av personuppgifter 
 Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för materiell och immateriell skada som försäkrad 
kan bli skyldig att utge i enligt med  

 -  personuppgiftslagen (1998:204) 
-  artikel 82 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 
(”Dataskyddsförordningen”).  

 ZS 303:1 Hyrd lokal 
 ZS 304:2 Byggherreansvar 
 ZS 306:2 Entreprenadarbete 
 ZS 54:6 Ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada  
 ZS 53:6 Konsultansvarsförsäkring 
 Zurich Cyber Clause 
 
Bilagor Bilaga 1 – Flerårsavtal 
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Medförsäkrade 
 

Region Skåne 2321000255 

Region Skåne Holding AB 556936-0877 

Skåne Care 556762-7111 

Business Region Skåne AB 556747-5198 

Tourism in Skåne AB 556750-6398 

Invest in Skåne AB 556750-5168 

Event in Skåne AB 556750-6406 

Film i Skåne AB 556614-8614 

Innovation I Skåne AB 556495-5366 

Malmö Opera och Musikteater AB 556256-2065 

Skånes Dansteater AB 556010-7160 

Folktandvården I Skåne AB 556936-0828 

Stiftelsen Skånska Landskap 802424-6889 

Stiftelsen OD Krook Donation M Län 846000-4909 

Stiftelsen OD Krook Donation L Län 838200-3328 

Stiftelsen Jur Dr H Cavallis Donationsfond 846000-2465 

Stiftelsen för fritidsområden I Skåne 846000-9825 

Stiftelsen Emil Bondessons Skogsvård 
HSH N CRC Malmö AB 

838200-0753 
556629-2297 

 
Långtidsavtal 
För denna försäkring gäller flerårsavtal för perioden 2018-01-01—2020-12-31 med möjlighet till två års förlängning enligt 
Bilaga 1. 
 
Försäkringsförmedlare 
Denna försäkring är meddelad med ledning av de uppgifter, om försäkrade intressena, som Er förmedlare lämnat oss. 
Förmedlaren har, genom Er fullmakt, att fortlöpande sköta Ert försäkringsskydd. Vid ändring eller frågor kontakta Er 
förmedlare: Söderberg & Partners Consulting KB , tfn 08-451 50 00. 
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