
 
 
 
 
 

Sammanställning av villkorsuppdateringar per 150101 

Preskription, anmälan om skada och ersättningskrav 
 
Preskriptionsregeln i Försäkringsavtalslagen (FAL) 7 kap 4 § har ändrats, varför samtliga villkor där 
preskriptionsregeln finns korrigeras i enlighet med nya FAL.  
 
I nedan villkor har preskriptionsregeln ändrats; 
Egendom och avbrott SRF 10:3 
Ansvarsförsäkring SRF 30:4 
Förmögenhetsbrott SRF 40:3 
Kollektiv olycksfallsförsäkring SRF 80:4 
Byggherre- och entreprenadverksamhet SRF 102:3 
Skogsförsäkring SRF 103:3 
VD & Styrelseansvar SRF 330:3 
Krisförsäkring SRF 1008:3 
Rättsskyddsförsäkring miljöbrott SRF 1009:3 
Rättsskyddsförsäkring inkl skattemål SRF 1010:2  
 
Ny lydelse om preskription; 
”Den som gör gällande anspråk på försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste, för att inte förlora 
sin rätt, anmäla detta till SRF inom ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet 
berättigar till försäkringsskyddet inträdde. 
 
Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste, för att inte förlora sin rätt, väcka talan 
mot SRF inom tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant 
skydd inträdde.  
 
Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till SRF inom den tid som anges i andra stycket 
ovan, är fristen att väcka talan alltid minst sex månader från det att SRF har tagit slutlig ställning till anspråket.” 
 
Frist att anmäla skada samt inkomma med ersättningskrav har också ändrats från 6 månader till 1 år i 
villkoren. Ny lydelse; 
 
Anmälan om skada 
”Skada eller händelse som kan medföra ersättningskrav ska anmälas till SRF eller till skadereglerande part 
snarast möjligt och senast inom ett år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet 
berättigar till försäkringsskyddet inträdde, annars går rätten till ersättning och försäkringsskydd förlorad.” 
 
Ersättningskrav 
”Ersättningskrav ska framställas till SRF eller till skadereglerande part snarast möjligt och senast inom ett år 
från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsskyddet inträdde, 
annars är SRF fritt från ansvar.” 
 
 
I övrigt har nedan villkorsändringar gjorts: 
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Egendom och avbrott SRF 10:3 
 
Lagt till vattenskada, att det räcker med oförutsedd utströmning. Tidigare stadgades i villkoret att 
utströmningen ska vara plötslig och oförutsedd, d v s utströmning som pågått en lägre tid ersätts 
inte. SRF har dock tillämpat även tidigare villkor i enlighet med nu gällande skrivning. Ny lydelse; 
 
”1.8.1.2 Vatten 
Försäkringen gäller även för skada genom oförutsedd utströmning av 

• vatten från installation med därtill anslutna anordningar 
• vattenånga eller vätska från installation för lokaluppvärmning 
• vatten från invändigt utrymme som har golvbrunn och som för sin funktion försetts med 

golv- och väggtätskikt avsedd att förhindra utströmning.  
• vätska eller kylmedel från kyl- eller frysanläggning. 

 
1.8.1.2.1 Lokalisering och friläggning 
Vid ersättningsbar skada enligt p 1.8.1.2 ovan ersätts även kostnad för lokalisering och friläggning av 
läckagestället inom byggnad för att möjliggöra reparation av det fel som har orsakat skadan. Även 
kostnad för återställande efter sådan reparation ersätts.” 
 
Vi har också höjt förstariskbeloppet för Trädgård och tomt från 10 bb till 50 bb, framgår i 
försäkringsbreven. 
 

Ansvarsförsäkring SRF 30:4 
 
1.4.1.6 Ren förmögenhetsskada  
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet avseende ren förmögenhetsskada* 

a) enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) har lagts till: ”för upphandling som är gjord eller 
kontrollerad och godkänd av försäkringstagarens upphandlingsenhet”;  

 
Under definitioner har lagts till 
UPPHANDLINGSENHET 
Med upphandlingsenhet avses en avdelning, grupp eller särskild person som är utsedd av 
försäkringstagaren att göra upphandlingar för försäkringstagaren enligt lagen om offentlig 
upphandling. 
 
2 Försäkring för skador orsakade av vårdtagare i särskilt boende 
Personkretsen som denna del av ansvarsvillkoret avser att skydda är vårdpersonal, enskild person 
stadigvarande verksam eller boende i det hem där vårdtagaren placerats eller personal och 
huvudman för bestämd verksamhet utanför hemmet. Försäkringen har ändrats till att omfatta ren 
förmögenhetsskada, sak- och personskada som vårdtagare orsakar i hemmet där man är placerad 
eller sak- och personskada som vårdtagare orsakar i bestämd verksamhet utanför hemmet.  
Försäkringen gäller inom Sverige, tidigare inom EU/ESS. 
 

Förmögenhetsbrott SRF 40:3 
 
1.3 Försäkringen gäller inom Sverige, tidigare Norden. 
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Kollektiv olycksfallsförsäkring SRF 80:4 
 
Tidigare gällde försäkringen i hela världen 365 dagar i följd. Nu gäller istället: 
1.4 Var förskringen gäller 
Försäkringen gäller i Sverige. 
Försäkringen gäller även subsidiärt vid vistelse i annat land i längst 60 dagar i följd. 
 
2.1 st 3 Kostnader har ändrats från Norden till Sverige; ”Kostnader till följd av olycksfall utanför 
Sverige ska ersättas av separat reseförsäkring…” 
 
2.1.6 st 3 p 5 Rehabiliteringskostnader har ändrats från Norden till Sverige ” Resekostnader vid 
rehabilitering utanför Sverige ersätts inte.” 
 
2.7 Dödsfall oavsett orsak för kommuninvånare upp till 25 år har tagits bort, det är ett 
livförsäkringsmoment som inte hör hemma i en olycksfallsförsäkring.  
 
3.3 st 2 om Krigsskador har tagits bort: ”Har skada inträffat utanför Sverige genom krig eller andra 
här nämnda oroligheter gäller försäkringen om skadan inträffar inom tre månader räknat från 
oroligheternas utbrott och om den försäkrade vistas i det drabbade området vid utbrottet. Den 
försäkrade får inte delta i krigshändelserna eller agera som rapportör eller dylikt.” 
Kvar som tidigare är st 1 ”Försäkringen gäller inte för skada som har samband med krig, krigsliknande 
händelser, inbördeskrig, revolution eller uppror.” 
 

Byggherre- och entreprenadverksamhet SRF 102:3 
 
1.4 Försäkringen gäller i Sverige, tidigare Norden. 
Lagt till definition av ROT-entreprenad.  
Med ROT-entreprenad avses reparation, ombyggnad eller tillbyggnad av byggnad, dock inte sådan 
verksamhet som är att hänföra till montageverksamhet". 
 

Besöksolycksfall SRF 810:2 
 
Här stadgades tidigare att ”försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet enligt allmänna 
skadeståndsrättsliga regler”, vilket är en felformulering och så har inte villkoret tillämpats i praktiken. 
Ersättningens storlek bedöms enligt reglerna i 5 kap skadeståndslagen men syftet med villkoret är att 
ersättning ska kunna utbetalas för kroppsskada utan vållande från försäkringstagaren.  
Ny lydelse i 1.4.1.9 är ”Försäkringen gäller för personskada som drabbar boende, besökare eller 
förtroendevalda genom olycksfall under vistelse inom försäkringstagarens lokaler, när 
skadeståndsskyldighet för försäkringstagaren inte föreligger. Ersättningens storlek bestäms enligt 
reglerna i 5 kap skadeståndslagen.” 
 
1.5.1 ersättning för dödsfall p g a olycksfall ändras från 0,25 pbb till 1 pbb. 
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Krisförsäkring SRF 1008:3 
 
1.3 Försäkringen gäller i Sverige, tidigare Norden. 
 
Under 1.4 ”Vad försäkringen gäller för” har vi tagit bort 
Försäkringen gäller för behandlingskostnad* till följd av 

• inbrott på den försäkrades arbetsplats och  
• dödsfall eller svårare olycksfall* som drabbat make/maka/sambo eller barn till anställd. 

 

Rättsskyddsförsäkring miljöbrott SRF 1009:3 
1.6 Självrisken ändras från 20 % av basbeloppet* jämte 10 % av överskjutande kostnader till 1 
basbelopp. 
 

Rättsskyddsförsäkring inkl skattemål SRF 1010:2  
 
Rättsskyddsförsäkring inkl skattemål togs bort 2012, men återinförs för kommunala bolag. 
Ändringar jämfört med villkoret 2011 är att i tidigare villkorets p 2, numera p 1.3 ”När försäkringen 
gäller” har vi tagit bort kravet på att bolaget måste ha haft rättsskyddsförsäkring under en 
sammanhängande tid av minst två år. ”Försäkringen gäller för tvist som uppkommer under den tid 
försäkringen varit betald och i kraft (försäkringstiden).” 
Försäkringen gäller i Sverige, tidigare Norden. 
Självrisken ändras till 1 prisbasbelopp, tidigare var självrisken 20 % av prisbasbeloppet samt 20 % av 
överskjutande kostnader.  
Försäkringsbeloppet höjs från 5 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp och ersättningen för samtliga 
tvister som uppkommer under ett försäkringsår är begränsad till 20 prisbasbelopp. 
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