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Detta är förköpsinformation. Komplett information om produkten fnns att tillgå i försäkringsvillkoren och efter köp i försäkringsbrevet. 

Vilken typ av försäkring handlar det om? 
Kundolycksfallsförsäkringen täcker kostnader för till följd av olycksfall eller överfall som drabbar kund på försäkringsstället. Försäkringen är en 
tilläggsförsäkring till Kombinerad Företagsförsäkring eller Fastighetsförsäkring. 

Vad ingår i försäkringen? 

Ersättning betalas för kostnader till följd av 

✓ olycksfall, varmed avses kroppsskada som drabbar kunden 
ofrivilligt genom plötslig yttre händelse. Sådan skada anses ha 
inträfat den dag olycksfallet skedde 

✓ överfall, varmed avses personskada genom misshandel eller 
annat uppsåtligt våld från person som kund ofrivilligt kommit i 
kontakt med 

Var gäller försäkringen? 

Försäkringen gäller inom försäkringsstället där den verksamheten 
bedrivs 

Vad ingår inte i försäkringen? 

Försäkringen gäller inte för 

X personskada som omfattas av ansvarsförsäkring 

X behandlingsskada som orsakas patient 

X personskada som drabbat kund som varit påverkad av alkohol, 
sömnmedel eller narkotiska medel, såvida det inte visas att 
samband saknas mellan denna påverkan och personskadan 

X personskada då kunden uppsåtligen åsamkat sig skadan 

Finns det begränsningar  
av vad försäkringen täcker? 

Högsta försäkringsbelopp för personskada är, om inte annat 
avtalas, 4 000 euro per skada och 20 000 euro per försäkringsår 

Försäkringen gäller utan självrisk om skadebeloppet är högre än 
50 euro. Ersättningen beräknas enligt skadeståndsrättsliga regler 

Vilka är mina skyldigheter? 

• du måste anmäla inträfad skada så snart som möjligt 

När och hur ska jag betala? 

• premien betalas senast på förfallodagen 

När börjar och slutar försäkringen gälla? 

• försäkringstiden räknas från kl. 00.00 begynnelsedagen och är 
ett år 

• tecknas försäkringen på begynnelsedagen räknas försäkrings
tiden från den tidpunkt på dagen då försäkringsavtalet ingås 

Hur kan jag säga upp avtalet? 

•• 
Onisen 
FÖRSÄKRINGAR 

•• 
Onisen 
FÖRSÄKRINGAR 

• om försäkringsgivaren väsentligt åsidosätter sina skyldigheter 
enligt försäkringsavtalslagen eller enligt försäkringsavtalet 

• försäkringsbehovet bortfaller eller annan liknande omständighet 
av väsentlig betydelse 

• försäkringsgivaren har ändrat försäkringsavtalet under avtalstiden 

• vi kan säga upp försäkringen om 

• du grovt åsidosatt dina skyldigheter eller vid andra synner
ligen vägande skäl, exempelvis om du gett vilseledande 
uppgifter eller förfarit grovt vårdslöst 

• du inte har betalat premien i tid 
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