EnviroPro
Oljeskade- och Miljöförsäkring
Offertbrev 130-6812
1 - Försäkringstagare
Försäkringsnummer:

130-6812

Försäkringstagare:

Region Skåne

Försäkrad verksamhet:

All tidigare, nuvarande och framtida verksamhet som kommunen
bedriver, anordnar eller medverkar i inom försäkrade fastigheter (se
punkt 4).

Geografisk omfattning:

Europa

2 - Avtalstid
Försäkringsperiod:

Enligt flerårsavtal, bilaga 1

Begynnelsedatum:

2021-01-01

Retroaktivt datum:

2009-12-01
För biodiversitetsskador är dock retroaktivt datum 2007-08-01.
Detta ger försäkringstagaren fullt retroaktivt skydd för den nya
miljölagstiftningen (EU’s direktiv 2004/35/EG) som började gälla i
Sverige detta datum.
För tillkommande och accepterade fastigheter sätts retroaktivt datum till
inrapporteringsdatum.

3 – Omfattning, försäkringsbelopp, självrisk och premie
Försäkringsskydd:

A- SANERINGSKOSTNAD PÅ FÖRSÄKRAD FASTIGHET
B- KRAV FRÅN TREDJE MAN FÖR PERSON- OCH SAKSKADA
C- SANERINGSKOSTNAD UTANFÖR FÖRSÄKRAD FASTIGHET
D-ICKE FÖRORENINGSRELATERAD BIODIVERSITETSSKADA
(bilaga 2)
E- FÖRMÖGENHETSSKADA (bilaga 3)

Försäkringsbelopp
per skada

Aggregerat
försäkringsbelopp

Självrisk per skada

Årspremie

SEK 50 000 000

SEK 50 000 000

SEK 100 000

SEK 83 932

*För skador relaterade till avfallstippar, deponier, återvinningsanläggningar eller liknande är självrisken enligt önskat
självriskalternativ, dock lägst SEK 200 000.
**Avisering om premiehöjning sker inte första året
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4 – Försäkrade fastigheter
“Enligt mottagna och godkända fastighetslistor.”

5 – Villkor
Standardvillkor:

EnviroPro 2014 Sve

Bilagor till villkor:

1) Flerårsavtal
2) Icke föroreningsrelaterad biodiversitetsskada
3) Ren förmögenhetsskada
4) Definition anställda
5) Underjordisk tank
6) Förändring av verksamheten på försäkrad fastighet
7) Utökad rapporteringsperiod
8) Transporter
9) Försäkrad mot försäkrad
10) Åtgärder vid deponier m.m.
11) Undantag sanktioner
12) Fluorosurfactants Exclusion
13) Villkorsändring - Åtgärder vid skada

6 – Skadeorganisation miljöskador
Skador hanteras av AIGs lokala skadeteam i Stockholm. Vid en skada får den försäkrade en bekräftelse
inom två dagar från det att skadan anmälts. Våra skadereglerare har ett nära samarbete med involverade
parter så som myndigheter, externa konsulter och besiktningsmän. Skadelidande får regelbundna
uppdateringar om skadeförloppet.
I och med att både industrin och lagstiftningen förändras, växer och påverkas komplexiteten i företags
risker. I takt med detta utvecklas även vår skadehandläggning. När en miljöskada anmäls följer ofta en tid
av undersökningar för att kunna identifiera föroreningskällan samt för att fastställa skadans omfattning.
Detta kan inkludera bestämmande av kemikalier, miljömodellering för att fastställa möjliga
spridningsvägar samt utvärdering av kemikaliernas möjlighet till nedbrytning. Detta sker i samförstånd
med myndigheter och experter. AIG har mer än 30 års erfarenhet av miljöskador, vi är stolta över den
tekniska expertis som finns att hämta inom vår egen organisation.

7 – Försäkringsmedlare och provision
Försäkringsförmedlare:

Söderberg & Partners, Mia Lindskog

Provision:

0%
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8 – Information
AIG Europe S.A. Filial i Sverige, org. nr. 516411-4117, är en filial till AIG Europe S.A., org. nr. B218806,
som är ett försäkringsföretag registrerat i Luxemburg.
Filialens besöksadress: Västra Järnvägsgatan 7, 8 trappor, 111 64 Stockholm.
Filialens postadress: Box 3506, 103 69 Stockholm.
Filialens telefonnummer, e-postadress och webbadress: +46-8-506 920 00, info.sweden@aig.com och
www.aig.se.
Den anställde som distribuerar denna försäkring heter Anna-Klara Papp.
AIG Europe S.A filial i Sverige står under tillsyn av Finansinspektionen.
Finansinspektionens postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm.
Finansinspektionens telefonnummer, e-postadress och webbadress: +46-8-408 980 00,
finansinspektionen@fi.se och www.fi.se.
Ett klagomål avseende vår service kan kostnadsfritt framföras till oss genom att ett e-postmeddelande
skickas till adressen klagomal@aig.com som går till klagomålsansvarig hos oss.
Våra försäljare erhåller lön som ersättning; de erhåller inte bonus eller provision som är direkt kopplad
till försäljningen.
Vi tillhandahåller inte rådgivning eller någon personlig rekommendation vad avser denna försäkring.

9 – Övriga förutsättningar
En, av försäkringstagaren, signerad No Claims Declaration (NCD) skall insändas till försäkringsbolaget
senast inom 60 kalenderdagar räknat från försäkringens begynnelsedatumför att försäkringens skydd och
omfattning skall vara gällande.
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 förutsättningar är för handen.

10– Försäkringsbolag och kontaktuppgifter
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.
Västra Järnvägsgatan 7
Box 3506
103 69 Stockholm
Sverige

Kontakt:

Underwriter miljöansvar:
Anna-Klara Papp
Anna-Klara.papp@aig.com
Skadekontakt miljöskador:
NordicsEILClaims@aig.com

Stockholm, 2020-12-16
AIG Europe S.A.
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BILAGA NR. 1
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
FLERÅRSAVTAL
Härmed överenskommes att följande bilaga utgör del av och förändrar försäkringsvillkoren:
EnviroPro försäkringsvillkor
Första försäkringsperioden:
2020-01-01 – 2020-12-31
Andra försäkringsperioden:
2021-01-01 – 2021-12-31
Tredje försäkringsperioden:
2022-01-01 – 2022-12-31
Fjärde försäkringsperioden (option):
2023-01-01 – 2023-12-31
Femte försäkringsperioden (option):
2024-01-01 – 2024-12-31
Försäkrad har således rätt till förlängning av avtalet till och med 2024-12-31.
1.

Vid varje utlöpande årlig försäkringsperiod ska försäkringsbolaget och försäkrad förnya
denna försäkring till överenskommen premie, om inte:
a.

under försäkringsperioden: (i) försäkrad säljer någon eller alla sina tillgångar till
någon annan person, enhet eller grupp; eller (ii) försäkrad är satt i konkurs eller är
oförmögen att betala premien, eller har (frivilligt eller ej) satt sig själv i konkurs; eller (iii)
försäkrad har genomfört en förändring i sin verksamhet vilken ökar risken och
exponeringen för försäkringsbolaget; eller (iiii) en substantiell förändring har skett i
försäkringsbolagets återförsäkring som gör det omöjligt att fullgöra sina plikter i
enighet med detta villkor.

b. försäkringsbolaget inte har försetts med komplett förnyelseansökan (om tillämpligt),
eller annan nödvändig underwriting-information inom 30 dagar efter en årlig förnyelse.
c.

denna försäkring har blivit uppsagd av försäkrad eller försäkringsbolaget i enighet
med gällande lagstiftning eller paragrafen om uppsägning i detta villkor.

d. en förändring i lagstiftningen sker (inklusive gällande försäkringsrätt) som ökar risken
och exponeringen för försäkringsbolaget och som hindrar försäkringsbolaget från
att förnya försäkringen till samma villkor vid en ny årlig försäkringsperiod.
2. En förnyelse av denna försäkring, vid en ny försäkringsperiod enligt ovan, skall ske enligt
samma villkor och samma omfattning som denna försäkring (förutom vad gäller datum för
försäkringsperioden). Aviseringstiden för ändrade premier och/eller villkor är 6 månader.
3. Om anmälan om en skada, där skadeutbetalningens storlek överstiger eller bedöms överstiga
60% av aktuell årspremie, eller meddelande om förändrade omständigheter har lämnats till
försäkringsbolaget kan försäkringsbolaget justera premien. Om varken skada eller
förändrade omständigheter föreligger, åtar sig försäkringsbolaget att ej höja årspremien med
mer än 9,9%.
4. Inget i denna bilaga ska påverka försäkringsbolagets rättigheter att kräva tilläggspremier eller
göra ändringar i enighet med försäkringsvillkoren, under försäkringsperioden eller vid
förnyelse på grund av nytt dotterbolag, förvärv eller förändring i exponeringen, i enighet med
dessa försäkringsvillkor och gällande lagar och regler.
5.

Om försäkringsbolaget vid en årsdag vill förnya denna försäkring och enligt villkoren i denna
bilaga genomför några förändringar måste försäkrad acceptera en sådan förnyelse.
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BILAGA NR. 2
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
ICKE FÖRORENINGSRELATERAD BIODIVERSITETSSKADA
Härmed överenskommes att följande skall tilläggas Artikel 1: Försäkringens omfattning

D. Biodiversitetsskada som härrör från försäkrad verksamhet inom försäkrad fastighet och
som inte är att anse som en förorening enligt EnviroPro-villkoret.
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BILAGA NR. 3
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
REN FÖRMÖGENHETSSKADA
Härmed överenskommes att Artikel 1: Försäkringens omfattning, punkten B, stryks i sin helhet
och ersätts med följande:
B. Personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada orsakad av förorening från den
försäkrade fastigheten oavsett om den inträffat på- eller utanför den försäkrade fastigheten.
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BILAGA NR. 4
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
DEFINITION ANSTÄLLDA
Härmed överenskommes att Artikel 2. Definitioner, punkt 1 – Anställd stryks i sin helhet och
ersätts med följande villkor:
1.

ANSTÄLLD

med anställd avses samtliga anställda, förtroendevalda samt övriga personer för vilka
försäkringstagaren har ett principalansvar. Anställd inbegriper inte: ordförande, chef eller partner.
Alla övriga villkor, förutsättningar och undantag skall kvarstå.
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BILAGA NR. 5
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
UNDERJORDISK TANK
Härmed överenskommes att Artikel 3. Undantag, punkt 7 – Underjordisk tank stryks i sin helhet
och ersätts med följande villkor:
7.

UNDERJORDISK TANK

som grundar sig på eller är en följd av förorening orsakad av en underjordisk tank på den
försäkrade fastigheten och som:
i)
ii)
iii)

inte finns angiven villkorsbilaga till Försäkringen,
har en enkelmantlad (enkelvägg) konstruktion, och/eller
är äldre än tjugo (20) år vid tidpunkten för förorening.

Detta undantag gäller dock ej för krav eller skada/förlust som grundar sig på eller är en följd av
förorening orsakad av en underjordisk tank på den försäkrade fastigheten och som:

i)
ii)

vid tidpunkten för förorening har genomgått regelbunden certifierad täthetskontroll
och vid alla tidpunkter har uppfyllt och uppfyller gällande tillämpliga lagar, regler,
föreskrifter, normer och övriga anvisningar, samt
finns angiven i villkorsbilaga till Försäkringen.

Alla övriga villkor, förutsättningar och undantag skall kvarstå.
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BILAGA NR. 6
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETEN PÅ FÖRSÄKRAD FASTIGHET
Följande undantag skall läggas till Artikel 3: Undantag
16.

FÖRÄNDRING AV VERKSAMHETEN PÅ FÖRSÄKRAD FASTIGHET
- som uppstår med anledning av en förändring av verksamheten på den försäkrade
fastigheten under försäkringsperioden, och
- som uppstår utöver sådant/sådan krav eller skada/förlust som hade uppstått om förändring
av verksamhet inte hade skett.

Denna försäkring omfattar inte krav eller skada/förlust som uppkommer genom om-, utbyggnad eller
renovering utöver den normala driften av anläggningen eller i samband med att verksamhet på
försäkrad fastighet avvecklas.
Detta undantaget tillämpas endast på moment A. och C. i Artikel 1: Försäkringens omfattning.
Alla övriga villkor, förutsättningar och undantag skall kvarstå.
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BILAGA NR. 7
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
UTÖKAD RAPPORTERINGSPERIOD
Härmed överenskommes att Artikel 7. Allmänna villkor, punkt 15 – Utökad
rapporteringsperiod stryks i sin helhet och ersätts med följande villkor:
15.

UTÖKAD RAPPORTERINGSPERIOD

Om försäkrad uppsäger eller icke förnyar detta villkor, för annan anledning än icke betald premie eller
för överträdelse av bestämmelserna i detta villkor av försäkrad, skall försäkringstagaren ha rätt till
en period på 12 månader efter datumet för uppsägningen eller utgången då anmälan om täckt
skada/förlust som uppstått på grund av förorening som tog sin början innan
försäkringsperiodens slut. Den utökade rapporteringsperioden skall inte tillämpas om detta
villkor eller dess täckning har blivit ersatt.
Alla övriga villkor, förutsättningar och undantag skall kvarstå.
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BILAGA NR. 8
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
TRANSPORTER
THIS ENDORSEMENT CHANGES THE POLICY. PLEASE READ IT
CAREFULLY.
TRANSPORTATION ENDORSEMENT

It is hereby declared and agreed that the following is added to SECTION I, INSURANCE
COVERAGE:
POLLUTION CONDITIONS RESULTING FROM TRANSPORTED CARGO
The Insurer agrees to pay Loss on behalf of the Insured that the Insured becomes legally obligated to pay
as a result of Claims first made against the Insured and reported to the Insurer in writing during the
Policy Period, or during the Extended Reporting Period if applicable, for Bodily Injury, Property
Damage or Clean-Up Costs resulting from Pollution Conditions from Transported Cargo.
The following definitions are added to Section II, DEFINITIONS;
#.

Automobile means a land motor vehicle, trailer or semi-trailer licensed for travel on public roads,
including any machinery or apparatus attached thereto;

#.

Cargo means goods, products or wastes transported for delivery by a carrier properly licensed to
transport such goods, products or wastes;

#.

Conveyance means any owned, leased or rented Automobile;

#.

Transportation means the movement of Cargo by a Conveyance from the place where it is
accepted by a properly licensed carrier until it is moved:
1.

to the place where the carrier finally delivers it; or

2.

in the case of waste, to a waste disposal facility to which the carrier delivers it.

Transportation includes the carrier's loading or unloading of Cargo onto or from a Conveyance.
#

Transported Cargo means Cargo after it is moved from the place where it is accepted by the
carrier for movement into or onto a conveyance, until the Cargo is moved from the Conveyance to
its final destination. Transported Cargo also includes Cargo during the loading or unloading
onto or from a Conveyance, provided that the loading or unloading is performed by or on behalf of
the Named Insured.

It is hereby agreed that Paragraph 15 (Transportation), Section III. EXCLUSIONS, is deleted in its
entirety.
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The following paragraphs are added to Section III. EXCLUSIONS and apply solely to the coverage
afforded under this endorsement:
This Policy does not apply to Clean-up Costs, Claims or Loss:
A.

Property Damage To Conveyances:
arising from Property Damage to any Conveyance used during the Transportation of Cargo.
This exclusion does not apply to Claims made by third-party carriers of the Insured for such
Property Damage arising from the Insured’s negligence;

B.

Pollution Conditions prior or subsequent to Transportation of Cargo:
arising from a Pollution Condition:
1. that commences prior to the Transportation of Cargo; or
2. that commences after Cargo reaches its final destination, or while the Cargo is in storage offloaded from the Conveyance that was transporting it;

C.

Third-Party Carrier Claims:
made by, or arising from, a third-party carrier, its agents or employees, for Bodily Injury,
Property Damage or Clean-Up Costs, whether or not the Bodily Injury, Property Damage
or Clean-Up Costs were directly incurred by such third-party carrier. This exclusion does not apply
to Claims made by third party insurers arising from the Insured's negligence.

All other terms, conditions and exclusions of the Policy remain the same.
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BILAGA NR. 9
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
FÖRSÄKRAD MOT FÖRSÄKRAD
Härmed överenskommes att Försäkrad mot Försäkrad under Artikel 3 stryks i sin helhet.
Alla övriga villkor, förutsättningar och undantag skall kvarstå.

Försäkringsbrev Enviropro

13

BILAGA NR. 10
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.

ÅTGÄRDER VID DEPONI-, ÅTERVINNINGS- OCH AVFALLSANLÄGGNINGAR
Härmed överenskommes att:
1. Följande text läggs till i avsnitt 3. Undantag:
ICKE-EFTERLEVNAD/NON-COMPLIANCE:
Som härrör i brott eller icke-efterlevnad av lagar, villkor och föreskrifter genom aktiviteter och
verksamheter annat än de som försäkrad har tillstånd att utföra, är planlagt för området eller andra
förutsättningar och restriktioner som har införts eller som kommer krävas att införas inom försäkrad
fastighet(er) av statlig eller kommunal myndighet i enlighet med gällande miljölagstiftning.
2. Följande text läggs till i avsnitt 3. Undantag:
UNDANTAG I FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING MOMENT A
Följande undantag gäller försäkringens omfattning moment A.
Denna försäkring omfattar ej saneringskostnader inom försäkrad fastighet:
TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER:
Som härrör till eller är en följd av krav från myndigheter eller förvaltningar på införande, drift och
underhåll av installationer eller andra tekniska kontrollåtgärder, inklusive men ej begränsat till
deponigasövervakning och gasuppsamlingssystem, tätskikt och hydrauliska barriärer eller
lakvattenuppsamlingssystem vilka utgör förutsättningar för att få bedriva verksamheten vid, på eller
under försäkrad fastighet(er).
ÖVERVAKNINGSKOSTNADER GRUNDVATTEN OCH YTVATTEN:
På grund av eller till följd av kostnader relaterade till övervakning av lakvatten, grundvatten eller
ytvatten (inklusive övervakningsplaner) som utförs vid eller som härrör till verksamheten inom
försäkrad fastighet(er), och vars syfte inte är att följa upp fysiskt avlägsnande eller sanering samt
undersökningar i samband med det fysiska avlägsnandet eller saneringen av eventuella
föroreningar.
AVFALL OCH DEPONERAT MATERIAL:
Som grundar sig på eller är en följd av deponerat material på eller under försäkrad fastighet(er).
Detta undantag gäller dock ej för krav eller skada/förlust som grundar sig på eller är en följd av
förorening som migrerat utanför den tillståndsgivna deponicellen på eller under försäkrad
fastighet(er).
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BILAGA NR. 11
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
UNDANTAG SANKTIONER
Försäkringsbolaget förbehåller sig rätten att avböja försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd
om sådan försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd skulle stå i strid med gällande nationella
eller internationella sanktionsbestämmelser och kan utsätta försäkringsbolaget, dess moderbolag eller
annan bolagsenhet för rättsliga påföljder.

Alla övriga villkor, förutsättningar och undantag skall kvarstå.
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BILAGA NR. 12
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

Fluorosurfactants Exclusion
Notwithstanding anything to the contrary stipulated in the Policy or endorsed thereon, it is hereby declared
and agreed that:
The following paragraph is added to SECTION IV. EXCLUSIONS, 1. EXCLUSIONS –
APPLICABLE TO ALL COVERAGES:
Fluorosurfactants Exclusion
Fluorosurfactants; including but not limited to perfluorooctanesulfonic acid (PFOS), perfluorooctanoic
acid (PFOA), and perfluorononanoic acid (PFNA) and their associated breakdown products.

All other terms, conditions and exclusions of the policy remain the same.
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BILAGA NR. 13
Bilagan giltig fr.o.m.:
Bildar en del av försäkring:
Försäkrad:
Försäkringsbolag:

AIG Europe S.A.

DENNA BILAGA ÄNDRAR VILLKORET. VÄNLIGEN LÄS NOGGRANT.
ÅTGÄRDER VID SKADA
Härmed överenskommes att Artikel 4. Åtgärder vid skada, första stycket stryks i sin helhet och
ersätts med följande villkor:
För att alla allmänna villkor erhållna under detta villkor ska gälla är det en förutsättning att
försäkringstagaren skriftligen meddelar försäkringsbolaget om förorening, krav eller
skada/förlust som inträffat eller gjorts mot försäkrad så snart som möjligt, under
försäkringsperioden, eller den förlängda försäkringsperioden om sådan tillämpats, anmälan
skall dock ske senast ett (1) år efter det att skadan inträffat eller då försäkringstagaren rimligen borde
ha upptäckt föroreningen.
All underrättelse skall ske skriftligt eller via telefax, och vara adresserat till:
Alla övriga villkor, förutsättningar och undantag skall kvarstå.

Försäkringsbrev Enviropro
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