
 

ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR 
 

KRISFÖRSÄKRING 
 

SRF 1008:3 
GÄLLER FRÅN 2015-01-01

Stockholmsregionens Försäkring AB   
 
Adress:  Organisationsnr : 516406-0641 
Wallingatan 33 
111 24 Stockholm   
 
 



 
 
 
 
 
 

VILLKORSINSTRUKTION ................................................................................................................ 2 

OMFATTNING............................................................................................................................... 2 

1 KRISFÖRSÄKRING ........................................................................................................................ 2 
1.1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR .......................................................................................................... 2 
1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER ................................................................................................................. 2 
1.3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER ................................................................................................................. 2 
1.4 VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR .................................................................................................... 2 
1.4.1 Undantag .......................................................................................................................... 2 
1.4.1.1 Icke tjänsteutövning ................................................................................................................. 3 
1.4.1.2 Alkohol och droger ................................................................................................................... 3 
1.4.1.3 Medvetet risktagande .............................................................................................................. 3 
1.4.1.4 Uppsåt och brott ...................................................................................................................... 3 
1.4.1.5 Krav mellan försäkrade ............................................................................................................ 3 
1.4.1.6 Atomskada/Krigsskada ............................................................................................................. 3 
1.5 FÖRSÄKRINGSBELOPP .......................................................................................................................... 3 
1.6 SJÄLVRISK .......................................................................................................................................... 3 
2 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER ................................................................................................. 3 
2.1 FÖRSÄKRINGSPERIODEN ....................................................................................................................... 3 
2.1.1 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden ....................................................... 3 
2.2 PREMIE ............................................................................................................................................. 3 
2.3 FORCE MAJEURE ................................................................................................................................. 4 
2.4 PRESKRIPTION .................................................................................................................................... 4 
2.5 TILLÄMPLIG LAG .................................................................................................................................. 4 

DEFINITIONER .............................................................................................................................. 4 

  

 
SRF 1008:3 / 2015-01-01  Sida 1 av 4 



 
 
 
 
 

VILLKORSINSTRUKTION 

SRFs villkor ingår i en serie av allmänna och särskilda villkor. Vilka som gäller för respektive försäkringstagare 
framgår av försäkringsbrevet, som också visar vilken omfattning försäkringen har. Även om ett villkor omfattar 
fler skadehändelser eller moment än vad som framgår i försäkringsbrevet, så är det försäkringsbrevet som styr 
SRFs åtagande. 
 
För samtliga villkor gäller att vissa termer har definierats i Sektion DEFINITIONER. Sådana ord och termer mar-
keras med en asterisk (*). 

OMFATTNING  

1 KRISFÖRSÄKRING 

1.1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Försäkringen gäller för försäkringstagaren och dennes anställda (de försäkrade). 

1.2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller för behandlingskostnad* för kristerapi till följd av skada som inträffar under den tid 
försäkringen är i kraft och i samband med tjänsteutövning. Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet. 

1.3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Sverige. 

1.4 VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 
Försäkringen gäller för behandlingskostnad* till följd av 

• Rånskada och överfall* utan samband med rån; 
• Brand eller explosion på den försäkrades arbetsplats. Med arbetsplats förstås den plats eller lokal  där 

arbetet bedrivs; 
• Dödsfall eller svårare olycksfall* som drabbat anställd/arbetskamrat (annan försäkrad) på den 

försäkrades arbetsplats i samband med tjänsteutövning; 
vid upp till högst 10 behandlingstillfällen per försäkrad. Tiden under vilken behandlingshjälp ges är begränsad 
till 12 månader efter inträffad skada. Behandlingshjälpen ska ske i samråd med SRF. 
 
Försäkringen omfattar även ersättning för psykisk påfrestning efter inträffad rånskada samt överfall* utan 
samband med rån som direkt har drabbat den försäkrade i tjänsten. Högsta ersättning för psykisk påfrestning 
är 1 000 kr och är avsedd att vara en kompensation för den psykiska påfrestning den försäkrade utsatts för i 
samband med rånet eller överfallet*. Ersättningen lämnas efter avslutad behandlingshjälp (psykologkonsulta- 
tion). Vidare lämnas i sådana fall också ersättning för 1 timmes juridisk rådgivning per telefon, avsedd att 
klargöra de praktiska frågor den försäkrade såsom brottsoffer kan ha angående polisanmälan, skadestånd och 
rättegångsförfarande m m. Rådgivningen lämnas av jurist utnämnd av kommunen. 

1.4.1 Undantag 
Försäkringen gäller inte för behandlingskostnad* som: 
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1.4.1.1 Icke tjänsteutövning  
är en följd av skada som inte har samband med den försäkrades tjänsteutövning; 

1.4.1.2 Alkohol och droger 
är en följd av att försäkrad var påverkad av alkohol, sömnmedel, narkotiska preparat eller andra 
berusningsmedel eller missbrukade läkemedel eller dopingpreparat, om inte den försäkrade gör sannolikt att 
det inte finns något samband mellan påverkan eller missbruket och behandlingsbehovet; 

1.4.1.3 Medvetet risktagande 
uppstått då den försäkrade utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas; 

1.4.1.4 Uppsåt och brott 
uppstått i samband med att den försäkrade utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som enligt svensk lag är 
straffbelagd eller kan ersättas på annat håll enligt lag, författning, konvention eller annan försäkring; 

1.4.1.5 Krav mellan försäkrade 
är en följd av skada som de försäkrade tillfogar varandra; 

1.4.1.6 Atomskada/Krigsskada  
som direkt eller indirekt grundas på eller är en följd av: 

• befarad eller inträffad skada vars uppkomst eller omfattning har samband med atomkärnprocess, t ex 
kärnklyvning, kärnsammansmältning eller radioaktivt sönderfall; 

• skada vars uppkomst eller omfattning direkt eller indirekt står i samband med krig, krigsliknande hän-
delse, terrorism*, inbördeskrig, revolution, uppror eller upplopp. 

1.5 FÖRSÄKRINGSBELOPP 
SRFs försäkringsbelopp för samtliga skadehändelser enligt denna försäkring är angivet i försäkringsbrevet. 

1.6 SJÄLVRISK 
Försäkringen gäller utan självrisk för varje enskild försäkrad. Självrisken för försäkringstagaren är angiven i 
försäkringsbrevet. 

2 ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER 

2.1 FÖRSÄKRINGSPERIODEN 
Försäkringstiden räknas från kl 00.00 begynnelsedagen och är ett år om inte annat anges i försäkringsbrevet. 
SRFs ansvar inträder vid försäkringstidens början och ansvaret gäller till dess att försäkringsavtalet upphör.  

2.1.1 Rätt att säga upp försäkringen under försäkringstiden 
Försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen om försäkringsbehovet helt eller till väsentlig del faller 
bort. 

2.2 PREMIE 
Premien ska betalas i förskott. SRFs ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu 
inte har betalats. 
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2.3 FORCE MAJEURE 
SRF är vid tillämpning av försäkringen inte ansvarigt för skada som orsakas av SRF på grund av lagbud, myndig-
hetsåtgärd, krigshändelse, naturkatastrof, arbetskonflikt - även om SRF är föremål för eller själv vidtar konflikt-
åtgärd - eller annan liknande omständighet. Om någon sådan omständighet hindrar SRF från att fullgöra åtgärd 
enligt försäkringen, får åtgärden uppskjutas utan påföljd för SRF tills hindret upphört. 

2.4 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. 

2.5 TILLÄMPLIG LAG 
För försäkringen gäller i övrigt försäkringsavtalslagen. 
 
Svensk rätt ska gälla för tolkning och tillämpning av försäkringsavtalet. Tvist angående avtalet ska prövas av 
svensk domstol. 

DEFINITIONER 

BEHANDLINGSKOSTNAD 
Med behandlingskostnad förstås här kostnad (arvode) för samtalsterapi (psykologikonsultation) och försäkrads 
skäliga resekostnader i Sverige, beräknade enligt bestämmelser i socialförsäkringsbalken. 
 
OLYCKSFALL 
Med svårare olycksfall avses kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, 
ett utifrån kommande våld mot kroppen. Olycksfallet ska ha lett till betydande invaliditet. 
 
PERSONSKADA 
Skada på person inklusive sjukdom och dödsfall. 
 
TERRORISM/TERRORHANDLING 
Med terrorhandling avses en skadebringande handling som är straffbelagd där den begås eller där skadan upp-
står och som framstår att vara utförd i syfte att 

• allvarligt skrämma en befolkning 
• otillbörligen tvinga offentliga organ eller en internationell organisation att genomföra eller avstå från 

att genomföra en viss åtgärd eller allvarligt destabilisera eller förstöra de grundläggande politiska, 
konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturerna i ett land eller i en internationell organisation.  

 
ÖVERFALL 
Med överfall avses här personskada* som tillfogas försäkrad genom misshandel eller annat uppsåtligt fysiskt 
våld. 
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