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FÖRSÄKRINGSBREV
TILLÄGG TILL ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR KOMMUNER

Försäkringsnummer:

Försäkringstagare: 232100-0255

Medförsäkrade: 556936-0877
556762-7111
556747-5198
556750-6398
556750-5168
556750-6406
556614-8614
556495–5366
556256–2065
556010–7160
556936–0828
802424–6889
846000–4909
838200–3328
846000–2465
846000–9825
838200–0753
556629–2297

Försäkringsperiod:

EPL0071

Region Skåne 

Region Skåne Holding
Skåne Care
Business Region Skåne
Tourism in Skåne
Invest in Skåne
Event in Skåne
Film i Skåne
Innovation Skåne AB
Malmö Opera och Musikteater
Skånes Dansteater
Folktandvården Skåne AB
Stiftelsen Skånska Landskap
Stiftelsen OD Krooks Donation M län 
Stiftelsen OD Krooks Donation L län 
Stiftelsen Jur Dr H Cavallis Donationsfond 
Stiftelsen för fritidsområden i Skåne 
Stiftelsen Emil Bondessons Skogsvård 
HSH N CRC Malmö AB

2022-01-01 – 2022-12-31
För långtidsavtal, se Bilaga 1 – Långtidsavtal

Försäkringsgivare: QBE Europe SA/NV, Sweden Branch

Försäkringsbelopp: SEK 1,000,000 per skada och per år

Försäkrad verksamhet: Försäkringen gäller för all verksamhet som kommunen bedriver, anordnar 
eller medverkar i.

Begränsade 
försäkringsbelopp
(inkluderat i det totala 
försäkringsbeloppet):
Ombuds- och 
rättegångskostnader:

SEK 200,000 per skada och år

Självrisk: SEK 35,000 per skada

Geografisk omfattning: Sverige, försäkringen gäller även utanför Sverige vid resor som 
kommunen anordnar.

Villkor: Tillägg till Ansvarsförsäkring för Kommuner Sw.1.4
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1. Långtidsavtal

Enligt faktura

Retroaktivt datum:

Bilagor:

Premie:

Med vänliga hälsningar
Ryan Specialty Group Nordics AB 

Jan Hallberg
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Bilaga 1 – Långtidsavtal (Översynsklausul)

Avtalstid
Avtalet omfattar två försäkringsförnyelser där varje försäkringsperiod löper i 12 månader och kan 
utökas med ytterligare två årsvisa förlängningar t.o.m. 2022-12-31.

Försäkringsperiod: 2018-01-01 – 2018-12-31
2019-01-01 – 2019-12-31
2020-01-01 – 2020-12-31
2021-01-01 – 2021-12-31
2022-01-01 – 2022-12-31

Förutsättningen för den årsvisa förlängningen 2021-01-01 respektive 2022-01-01 är att försäkringstagaren och 
försäkringsgivaren har överenskommit att förnya senast 3 månader före kommande försäkringsperiod. 1
1 Avtalet utökas om det inför respektive försäkringsperiod mellan parterna finns en ömsesidig vilja att utöka med ytterligare en 
försäkringsperiod.

Avslutande av kontrakt
Den upphandlande myndigheten/enheten skall ha rätt att i enlighet med 17 kap. 17 § LOU eller 16 kap. 17 § LUF 
avsluta kontraktet om någon av de i dessa paragrafer angivna förutsättningarna är för handen.

Förändring av premiesatser och villkor
Inför förnyelse skall eventuella förändringar i premiesatser och villkor aviseras till försäkringstagaren senast 6 
månader innan starten av den kommande försäkringsperioden. 2
2 Om försäkringstagaren inte accepterar förändringarna, utöver vad som följer i premieutvecklingsgarantin, så upphör avtalet att gälla vid 
kommande årsförfallodag.

Premieutvecklingsgaranti
Premieutvecklingsgaranti ges inför varje ny försäkringsperiod innebärande att premien inte kan ökas med mer 
än 10% jämfört med föregående år (vid första försäkringsförnyelsen är dock premiesatsen fast). 
Premieutvecklingsgarantin omfattas dock inte av:

 Det har skett en materiell förändring av risken.
 Det har skett en lagstadgad förändring vilket medför att försäkringsgivarens exponering ökar.
 Ett väsentligt förändrat skaderesultat.
 Det har skett en förändring I rättsliga bestämmelser relaterat till försäkringsavtal vilket tvingar

försäkringsgivaren att justera villkoren, eller
 Det har skett en väsentlig fördyrning av QBE's återförsäkringskostnader, vilket får effekten att

återförsäkringsskyddet ej längre är gällande för Försäkringsgivaren på i huvudsak samma villkor som
tidigare.

Termen “skaderesultat” innebär den totala skadekostnaden, inklusive faktiska skadeutbetalningar (inklusive 
medicinska, legala, samt andra kostnader och utgifter) samt reserver satta av försäkringsgivaren som härrör till 
utestående skador (vilket även inkluderar sådana kostnader och utgifter).

Betalningsvillkor
Betalningstiden är 30 dagar netto från fakturans ankomstdag till bolaget eller 35 dagar efter fakturans 
ankomstdag till försäkringsförmedlaren. 

På begäran redovisas premien för respektive medförsäkrad juridisk person.

Skadestatistik
Försäkringsgivaren tillhandahåller skadestatistik minst 1 gång per år inklusive genomgång av reserver.




