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ZS 42:6 - Allmänna villkor – Rätt-
skyddsförsäkring, miljöbrott och 
arbetsmiljöbrott 
 

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsbrevet. 

 

Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige benämns nedan i försäkringsvillkoren som Zurich. 

 

Detta villkor ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga dessa villkor är indelade och numrerade efter 
ett gemensamt system, vilket medför att numreringen inte alltid är löpande. 
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1 Försäkrade personer och försäkrad verksamhet 
Försäkringen gäller för försäkringstagarens och medförsäkrade bolags styrelseledamöter och samtliga anställda 
(de försäkrade), för deras ansvar i sådan verksamhet hos försäkringstagaren eller medförsäkrat bolag som är 
försäkrad verksamhet enligt försäkringsbrevet. 

 

2 När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller vid åtal som väcks mot, eller misstanke som delges en försäkrad, under försäkringstiden om 
ett eller flera brott som omfattas av försäkringen (nedan ”skadefall”), förutsatt att  

� de händelser eller omständigheter som ligger till grund för misstanke om brott eller åtal inträffat under den 
tid försäkringen varit i kraft, eller 

� den försäkrade vid skadefallet under en sammanhängande tid av minst två år har omfattats av 
rättsskyddsförsäkring hos Zurich som varit gällande för sådant brott. 

 

3 Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för gärning som begås och påtalas i Sverige. 

 

4 Försäkringsbelopp 
Zurichs åtagande att betala ersättning är för varje skadefall begränsat till i försäkringsbrevet angivet 
försäkringsbelopp.  

 

Zurichs ersättningsskyldighet är dock begränsad till  

� ett försäkringsbelopp sammanlagt för alla skadefall som avser flera försäkrades delaktighet i samma brott 
och 

� fyra försäkringsbelopp sammanlagt för samtliga skadfall under försäkringstiden, om inget annat anges i 
försäkringsbrevet. 

 

Har någon åtalats för flera brott eller har flera åtalats för att ha tagit del i samma brott och handläggs åtalen i en 
och samma rättegång, är Zurichs ersättningsskyldighet begränsad till ett  försäkringsbelopp. Har flera delgivits 
misstanke om brott i en och samma förundersökning, är Zurichs ersättningsskyldighet begränsad till ett 
försäkringsbelopp. 

 

5 Självrisk 
Av de kostnader som försäkringen gäller för ska den försäkrade för varje skadefall svara för ett belopp 
motsvarande självrisken. Om inte annat anges i försäkringsbrevet är självrisken (i) 20% av vid skadetillfället 
gällande prisbasbelopp plus (ii) 10% av nämnda kostnader som överstiger beloppet enligt (i). 

 

6 Vad försäkringen gäller för 
 

6.1 Zurichs åtagande 
Zurich åtar sig, förutsatt att försäkrad anlitar ombud enligt 8, att betala försäkrads nödvändiga och skäliga 
ombuds- och rättegångskostnader som den försäkrade inte kan få betalda ur allmänna medel eller av motpart 
och som den försäkrade till följd av sitt styrelseuppdrag eller sin anställning drabbas av med anledning av eget 
skadefall avseende brott mot den yttre miljön enligt 

� miljöbalken eller 

� lag om transport av farligt gods. 

eller brott mot arbetsmiljön enligt  

� arbetsmiljölagen eller 

� brottsbalken. 

 

7 Undantag 
 

7.1 Försäkringen gäller inte för skadefall som avser uppsåtlig gärning. Försäkringen gäller dock för sådant 
skadefall om den försäkrade kan visa att skadefallet har lett till lagakraftägande dom som inte innebär ansvar för 
den försäkrade för uppsåtlig gärning. 

 

7.2 Försäkringen gäller inte för kostnader som uppkommer till följd av skadeståndsanspråk med anledning av 
skadefall. 

 

7.3 Försäkringen gäller inte för kostnader som avser 

� försäkrads eget arbete, förlorad inkomst, resor eller uppehälle, 

� utredningar, analyser och undersökningar som är av betydelse för bedömande av skadefall och som kan 
genomföras inom försäkrad verksamhet, eller redogörelse för sådana utredningar, analyser och 



 

undersökningar under förundersökning eller rättegång. Detta undantag gäller dock inte av rätten beslutad 
ersättning till vittne för resa och uppehälle . 

� utredningar genom utomstående sakkunnig, som väsentligen avser koncessionsfrågor eller andra frågor än de 
som direkt har betydelse för den gärning som skadefallet avser, eller som utförs utan Zurichs godkännande 
innan åtal har väckts. 

 

7.4 Försäkringen gäller inte för  

� merkostnader som uppkommer genom att försäkrad utan Zurichs godkännande anlitar flera ombud eller 
byter ombud, 

� kostnader som kunde ha betalats ur allmänna medel eller av motpart om den försäkrade hade krävt det, 

� mervärdesskatt som ska betalas av den försäkrade, till den del denne har möjlighet till avdra för beloppet en-
ligt tillämpliga skatteregler. 

 

8 Val av ombud 
 

8.1 Offentlig försvarare 
Försäkrad skall verka för att offentlig försvarare förordnas av rätten och därvid föreslå ett ombud som är lämpligt 
med hänsyn till den domstol som har att pröva skadefallet, den försäkrades bostadsort och skadefallets 
beskaffenhet och omfattning. Före framställning till rätten skall den försäkrade meddela Zurich sitt förslag till 
försvarare. 

 

8.2 Annat rättegångsombud 
Om rätten efter framställning från den försäkrade inte förordnar offentlig försvarare skall den försäkrade ändå 
utse rättegångsombud. Sådan försvarare skall vara ledamot av Sveriges Advokatsamfund eller vara jurist anställd 
hos sådan ledamot, eller annan lämplig person. Försäkrad skall utan dröjsmål meddela Zurich vilket ombud som 
den försäkrade har anlitat eller avser att anlita som försvarare. 

 

Prövning av försvarares lämplighet kan begäras hos Sveriges Försäkringsförbund av Zurich, den försäkrade eller 
ombudet. Prövningen görs då av opartisk person som Försäkringsförbundet utser och som avger ett rådgivande 
yttrande angående ombudets lämplighet. 

 

9 Skaderegleringsbestämmelser 
 

9.1 Anmälan om skada 
Försäkringsfall skall anmälas senast inom sex månader från det försäkrad delgivits misstanke om brott och innan 
ombud utses enligt 8. Angående preskription, se Allmänna bestämmelser punkt 13. 

 

9.2 Skyldighet att lämna upplysningar 
Försäkrad är skyldig att utan dröjsmål och ersättning lämna Zurich handlingar och andra upplysningar som kan 
vara av betydelse för utredning av försäkringsfall. 

 

9.3 Försummelse att fullgöra skyldighet vid försäkringsfall 
Om skyldigheter enligt 9.1 – 9.2 inte iakttas, eller om den försäkrade oriktigt har uppgett eller förtigit något av 
betydelse för bedömningen av försäkringsfall, kan detta medföra att Zurich helt eller i skälig utsträckning befrias 
från sina åtaganden i fråga om försäkringsfallet. 

 

9.4 Ersättningskrav och betalning av ersättning 
Till begäran av försäkringsersättning ska fogas en specifikation av begärt belopp. Beträffande ombudskostnader 
ska de åtgärder som ombudet har vidtagit, samt tidsåtgången för varje åtgärd, i skälig utsträckning preciseras. 
Beträffande kostnader för sakkunniga och annan bevisning samt rättegångskostnader i övrigt ska anges 
motivering för att kostnaderna är nödvändiga och skäliga. När förundersökning avslutats eller dom meddelats ska 
i förekommande fall beslut eller dom inges till Zurich. 

 

Försäkringsersättning betalas senast en månad efter att den försäkrade har visat att försäkringsfall föreligger och 
fullgjort sina skyldigheter enligt försäkringsavtalet samt beslut att lägga ner förundersökning eller dom 
avkunnats. Om det inte föreligger tvist angående försäkringen ska Zurich dock på den försäkrades eller ombudets 
begäran betala ersättning á conto för den försäkrades egna ombuds- eller rättegångskostnader, efterhand som 
dessa har lagts ner. Betalning á conto ska ske högst två gånger per år. 

 

Försäkringsersättning som avser den försäkrades egna ombudskostnader betalas till den försäkrade endast i den 
mån denne har betalt motsvarande belopp till ombudet. I annat fall betalas sådan ersättning direkt till ombudet. 

 



 

9.5 Dröjsmål med försäkringsersättning 
När Zurich ansvarar för dröjsmål med betalning av försäkringsersättning utgår ränta på förfallet belopp enligt en 
räntefot som motsvarar den vid var tid gällande referensräntan enligt 9§ svensk räntelag jämte ett tillägg av två 
procentenheter. I övrigt föreligger inte rätt till ersättning, vare sig i form av ränta eller skadestånd, för dröjsmål 
med betalning av försäkringsersättning. 

 

9.6 Tvistlösning 
Vid oenighet beträffande skäligheten av arvode och kostnadsersättning till försäkrads ombud ska i första hand 
prövning ske hos Advokatsamfundets och Försäkringsförbundets Ombudskostnadsnämnd, såvitt gäller advokat 
och biträdande jurist hos advokat, och hos Försäkringsförbundets nämnd för Rättsskyddsfrågor, såvitt gäller annat 
ombud. 

 

Vid oenighet i övrigt beträffande försäkringen, inklusive oenighet angående ombuds lämplighet, ska i första hand 
prövning ske hos Försäkringsförbundets nämnd för Rättsskyddsfrågor. 

 

Nu angivna nämnder avger rådgivande yttranden. 

 

I övrigt gäller vid tvist angående försäkringen vad som anges i Allmänna avtalsbestämmelser, punkt 14. 

 

9.7 Utbetalning till bolag som är föremål för sanktioner 
I händelse av en skada, äger Zurich rätt att neka utbetalning av skadeersättning till person, bolag eller 
organisation som är namngiven på EU:s sanktionslista eller på annan sådan lista utgiven av enskilt land. 

 



 

Allmänna avtalsbestämmelser 
 

0 Försäkringstagarens behörighet 
Försäkringstagaren har ensam rätt att avtala med Zurich om ändring eller upphörande av försäkringen. 

 

1 Ansvar under försäkringstiden 
Zurich ansvarar enligt försäkringen under försäkringstiden, till den del inte försäkringen har sagts upp i förtid (se 
2) eller det föreligger dröjsmål med premiebetalningen (se 3). 

 

2 Rätt till förtida uppsägning eller villkorsändring 
Zurich har rätt att säga upp försäkringen till upphörande fjorton dagar efter uppsägningen om 

� försäkringstagaren eller försäkrad har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt försäkringen eller 

� något förhållande som har angetts i försäkringen och som har väsentlig betydelse för risken för 
försäkringsfall, har ändrats på ett sätt som Zurich inte kan antas ha tagit i beräkning. 

 

Zurich har dock rätt att, i stället för att säga upp försäkringen enligt ovan, ändra försäkringsvillkoren för 
återstående försäkringstid, med verkan fjorton dagar efter meddelande om ändringarna. 

 

Vid dröjsmål med premiebetalningen har Zurich rätt att säga upp försäkringen att upphöra tre dagar efter 
uppsägningen, om inte dröjsmålet är av ringa betydelse. 

 

Försäkringstagaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till 
mycket väsentlig del fallit bort. 

 

I övrigt har försäkringstagaren rätt att säga upp försäkringen till upphörande fjorton dagar efter uppsägningen 
om 

� Zurich har väsentligt åsidosatt sina förpliktelser enligt försäkringen eller 

� Zurich enligt ovan har ändrat försäkringsvillkoren för återstående försäkringstid. 

 

De tidsfrister som anges avser tiden från avsändandet av uppsägningen / meddelandet. Angivna tidsfrister gäller 
även om meddelandet försenas eller inte når angiven adressat, om det är skickat till adress för mottagaren som 
denne senast har meddelat avsändaren. 

 

3 Premiebetalning 
Premie skall vara betald när försäkringstiden börjar eller, om senare tid anges i premiefaktura, inom den tid som 
anges där. I annat fall föreligger dröjsmål med premiebetalning. Betalas premien med dröjsmål, men innan 
försäkringen har sagts upp, inträder Zurichs ansvarighet tidigast dagen efter betalningen. 

 

Motsvarande gäller vid tilläggspremie på grund av ändring av försäkringen under försäkringstiden, varvid 
ändringen betraktas som en egen försäkring med försäkringstid som börjar när ändringen ska träda i kraft. 

 

Uppgift från Zurich om premiestorlek gäller exklusive premierelaterade skatter och avgifter, om inget annat 
anges. 

 

4 Premieåterbetalning när försäkringsavtalet upphör i förtid 
Om försäkringen upphör att gälla på grund av försäkringstagarens uppsägning skall Zurich återbetala ett belopp 
motsvarande den reduktion av premien som skulle ha gjorts om försäkringen från början hade bestämts att gälla 
för den kortare tiden. 

 

Om försäkringen upphör att gälla på grund av Zurichs uppsägning återbetalar Zurich oförbrukad del av premien. 
Har försäkringsfall inträffat anses premie för ett belopp motsvarande försäkringsersättningen vara förbrukad. 

 

5 Upplysningsplikt 
Inför tecknande, ändring eller förnyelse av försäkringen, samt under försäkringstiden, är försäkringstagaren 
skyldig att lämna riktiga och fullständiga svar på de frågor av betydelse för det nya försäkringsförhållandet som 
Zurich ställer. Försäkringstagaren ska även utan förfrågan lämna uppgifter till Zurich angående förhållanden som 
är av uppenbar betydelse för riskbedömningen och, om försäkringstagaren inser att Zurich tidigare har fått 
oriktiga eller ofullständiga uppgifter av det slaget, meddela Zurich de riktiga och fullständiga uppgifterna utan 
dröjsmål. 

 

Detta innebär att försäkringstagaren inför tecknande, ändring och förnyelse av försäkringen bland annat är 
skyldig att informera Zurich om kända händelser som kan befaras leda till försäkringsfall. 

 



 

Om försäkringstagaren oaktsamt har brutit mot sin upplysningsplikt ansvarar Zurich enligt försäkringen bara i den 
utsträckning som den försäkrade kan visa att detta har varit utan betydelse för försäkringsfallet. Kan Zurich visa 
att försäkringen över huvud taget inte skulle ha meddelats om upplysningsplikten hade fullgjorts, är Zurich helt 
fritt från ansvar. 

 

6 Riskökning 
Om risken för försäkringsfall har ökat genom ändring av något sådant förhållande som har angetts i försäkringen 
eller som försäkringstagaren har uppgett för Zurich i samband med tecknande, ändring eller förnyelse av 
försäkringen, är försäkringstagaren skyldig att meddela ändringen till Zurich. 

 

Om försäkringstagaren har försummat detta kan Zurichs ansvar falla bort på motsvarande sätt som vid brott mot 
upplysningsplikten enligt 5 ovan. Detsamma gäller, oavsett om försäkringstagaren har meddelat ändringen till 
Zurich, om den försäkrade har vidtagit eller samtyckt till ändringen. 

 

Vid riskökning enligt ovan har Zurich dessutom i vissa fall enligt punkt 2. ovan rätt att säga upp försäkringen eller 
att ändra försäkringsvillkoren. 

 

7 Räddningsplikt 
När ett försäkringsfall inträffar eller kan befaras vara omedelbart förestående, skall den försäkrade efter förmåga 
tillse att skadan avvärjs eller begränsas och att eventuell rätt till ersättning från annan som kan vara 
ersättningsskyldig bevaras. Detta gäller dock inte åtgärder som Zurich enligt övriga villkorsbestämmelser kan ha 
åtagit sig att vidta. 

 

Med den försäkrade likställs härvid 

� den försäkrades uppdragstagare, i den mån denne till följd av uppdraget råder över det försäkrade intresset 
och 

� den försäkrades anställda i ledande ställning inom företaget eller på platsen. 

 

Kostnad för räddningsåtgärd enligt ovan, eller för skada till följd därav, ersätts endast om och i den utsträckning 
så anges i övriga villkorsbestämmelser. 

 

Om Zurich meddelar särskilda anvisningar för räddningsåtgärder, är den försäkrade skyldig att följa anvisningarna 
till den del den försäkrades kostnader på grund av dem ersätts ur försäkringen. 

 

Har den försäkrade uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet åsidosatt sina skyldigheter enligt ovan, kan 
ersättningen sättas ned såvitt angår honom efter vad som är skäligt. 

 

Zurichs ansvar kan begränsas vid brott mot rädddningsplikten enligt ovan även när detta har skett i avsikt att 
förebygga skada på egendom i nödläge, om den skadan inte skulle kunna ersättas ur försäkringen enligt 
omfattningsbestämmelserna. 

 

8 Regress 
Till den del Zurich har betalat skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen, övertar Zurich den försäkrades 
rätt till ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden. 

 

9 Dubbelförsäkring 
Omfattas det försäkrade intresset även av annan försäkring och finns det i den försäkringen förbehåll om 
ansvarsfrihet vid dubbelförsäkring, gäller samma förbehåll även för denna försäkring. Ansvarigheten fördelas då 
mellan försäkringarna så som anges i tillämplig lag om försäkringsavtal  

 

Vid försäkringsfall är försäkringstagaren och den försäkrade skyldiga att upplysa Zurich om annan försäkring som 
kan antas vara tillämplig för försäkringsfallet. Försummas det kan ersättningen från Zurich sättas ned eller 
återkrävas, bl.a. med hänsyn till den skada försummelsen medför för Zurich. 

 

10 Kvittningsförbehåll 
Zurich har rätt att infria sin ersättningsskyldighet gentemot försäkrad genom kvittning med fordran som Zurich 
kan ha mot annan försäkrad eller försäkringstagaren. 

 

11 Valuta 
Alla penningbelopp i denna försäkring avser SEK där inget annat anges. Vid betalning i annan valuta än SEK, 
respektive särskilt angiven valuta, ska, vid tillämpning av försäkringen, omräkning ske till SEK, respektive den 
angivna valutan, efter avistakursen hos svensk affärsbank för köp av betalningsvalutan per betalningsdagen. 

 



 

12 Force majeure 
Zurich är vid tillämpning av försäkringen inte ansvarigt för skada som orsakas av Zurich på grund av 
myndighetsåtgärd, krigshändelse, arbetskonflikt - även om Zurich är föremål för eller självt vidtar konfliktåtgärd - 
eller annan liknande omständighet. Om någon sådan omständighet hindrar Zurich från att fullgöra åtgärd enligt 
försäkringen, får åtgärden uppskjutas utan påföljd för Zurich tills hindret har upphört. 

 

13 Preskription och preklusion 
Den som vill göra gällande anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd enligt Zurichs åtagande 
måste, för att inte förlora sin rätt, anmäla det till Zurich inom tolv månader från tidpunkten när det förhållande 
som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskydd inträdde.  
 
Försäkrad, som också är försäkrad under en lokal försäkring som Zurich inom ramen för sitt åtagande mot 
försäkringstagaren har ombesörjt i annat land än Sverige, ska dock anses ha anmält sitt anspråk i rätt tid, om 
anspråket har anmälts till försäkringsgivaren för den lokala försäkringen inom tid som är föreskriven för den 
försäkringen. Information rörande anspråket som i sådana fall lämnas till försäkringsgivaren för den lokala 
försäkringen, ska anses ha lämnats samtidigt till Zurich.  
 
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste också, för att inte förlora sin rätt, väcka 
talan mot Zurich om anspråket inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet 
berättigar till sådant skydd inträdde. Om anspråk har framställts till Zurich i rätt tid enligt första stycket, får dock 
talan om anspråket alltid väckas inom sex månader från det att Zurich har förklarat sig ha tagit slutlig ställning till 
anspråket. 
 
Vid slutligt ställningstagande till anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd kan Zurich 
skriftligen förelägga den som har anspråket att väcka talan mot Zurich angående beslutet inom tolv månader från 
det att denne har fått del av föreläggandet. Om talan inte väcks inom denna tid, förloras rätten att få ändring av 
Zurichs slutliga ställningstagande. 

 

14 Tillämpbar lag och behörig domstol samt skiljeförfarande 
För försäkringen gäller, utöver försäkringsvillkoren, svensk försäkringsavtalslag (2005:104), kapitel 8 och 9. I 
övrigt ska svenska allmänna rättsregler användas vid tolkning och tillämpning av försäkringen. 

 

Tvist angående avtalet ska prövas av svensk allmän domstol.  

 

När parts sammanlagda tvistiga betalningsyrkande i saken överstiger ett belopp motsvarande 200 prisbasbelopp 
enligt svenska socialförsäkringsbalken (2010:110) eller, vid fastställelstalan, sådant betalningsyrkande får antas 
komma att framställas efter fastställande av ansvar, ska dock tvisten på endera partens begäran avgöras av 
skiljemän enligt svensk lag om skiljeförfarande (1999:116) och enligt följande. 

 

Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm på svenska språket. Handlingar som åberopas i förfarandet behöver 
dock inte översättas till svenska om de är avfattade på engelska språket. 

 

Skiljemännen ska vara tre, varav parterna utser var sin och dessa två gemensamt utser den tredje, som ska vara 
ordförande.  

 

Skiljeman utsedd av part ska till utbildningen vara juris kandidat, eller motsvarande, och under de senaste tio 
åren haft minst fem års sammanhängande kvalificerad yrkeserfarenhet av företagsförsäkring. 

 

Ordföranden ska under de senaste tio åren ha arbetat som lagfaren domare i svensk allmän domstol under en 
sammanhängande tid av minst fem år. 

 

15 Sanktionsklausul 
Oavsett vad som följer av försäkringsvillkoren i övrigt, eller av andra försäkringshandlingar, gäller försäkringen 
inte för organisation, person, verksamhet eller egendom, och är Zurich inte skyldigt att verkställa betalning eller 
tillhandahålla annan tjänst enligt försäkringen, där detta skulle strida mot tillämpliga sanktionsbestämmelser i lag 
eller annan författning.  
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