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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 markeras med en asterisk (*).

OMFATTNING
1

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING FÖR MILJÖBROTT

1.1

VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR

Försäkringen gäller för försäkringstagarens styrelse och samtliga anställda (de försäkrade).

1.2

När försäkringen gäller

Rättsskydd lämnas om de händelser eller omständigheter som ligger till grund för misstanke om brott eller
åtal inträffat under den tid försäkringen varit i kraft. Försäkringstiden anges i försäkringsbrevet. Rättsskydd
lämnas också om försäkringen varit i kraft sedan minst två år när den försäkrade delgavs misstanke om brott
eller åtalades.

1.3

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller i Sverige.

1.4

Försäkringens omfattning

1.4.1

Försäkringen gäller för

Försäkringen omfattar nödvändiga och skäliga advokat- och rättegångskostnader som inte kan betalas av
statsverket eller annan motpart och som försäkrad till följd av sin tjänst hos försäkringstagaren drabbas av
med anledning av delgivning av misstanke om brott eller väckt åtal avseende sådan gärning, som utgör brott
mot den yttre miljön enligt:
• miljöbalken
• brottsbalken
• lag om transport av farligt gods
• eller brott mot arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen

1.4.2

Försäkring gäller inte för

1.4.2.1 Kända omständigheter
Försäkringen omfattar inte kostnader som uppkommer med anledning av delgivning av misstanke om brott
eller åtal för sådan gärning som vid försäkringens ikraftträdande var känd eller borde vara känd för försäkringstagarens styrelse, verkställande ledning eller berörd försäkrad.
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1.4.2.2 Uppsåt och risktagande
Försäkringen gäller inte för skada som försäkringstagarens styrelse, verkställande ledning eller berörd försäkrad till
någon del orsakat med uppsåt eller genom medveten överträdelse av författning eller myndighets beslut.
Kan försäkrad genom lagakraftägande dom visa att han blivit frikänd eller dömd endast för gärning som utgör grov vårdslöshet eller vårdslöshet utgår ersättning för hans kostnader. Försäkringen omfattar inte kostnader som uppkommer med anledning av att skadeståndsanspråk som hör samman med eller har sin grund i
den brottsliga gärningen prövas av domstol.

1.4.2.3 Eget arbete, inkomstförlust etc
Försäkringen gäller inte för kostnader som avser någon av de försäkrades eget arbete, förlorad inkomst, resor
eller uppehälle.

1.4.2.4 Utredningar och analyser
Försäkringen gäller inte för kostnader som avser utredningar, analyser och undersökningar som är av betydelse
för bedömande av saken och den försäkrades ansvarighet och som kan genomföras genom försäkringstagarens
anställda inom försäkringstagarens verksamhet, även som redogörelser för sådana utredningar, analyser och
undersökningar under förundersökning och vid huvudförhandling. (Försäkringen omfattar å andra sidan av
rätten beslutade vittnesersättningar i vad dessa innefattar gottgörelse för resa och uppehälle).

1.4.2.5 Sakkunniga
Försäkringen gäller inte för kostnader som avser utredningar genom utomstående sakkunnig, som väsentligen
avser koncessionsfrågor eller annars avser andra frågor än som direkt har betydelse för den gärning som
brottsmisstanken eller åtalet avser.

1.4.2.6 Annan försvarare
Försäkringen gäller inte för merkostnader, som uppstår genom att försäkrad utan SRFs godkännande anlitar
flera försvarare eller byter försvarare.

1.4.2.7 Grupptalan
Försäkringen gäller inte för tvist där försäkrad är kärande eller gruppmedlem i tvist som handläggs enligt lag om
grupprättegång.

1.5

Åtagande och försäkringsbelopp

SRFs ersättningsskyldighet är begränsad till ett i försäkringsbrevet angivet försäkringsbelopp
• vid varje brottmål respektive förundersökning som inte leder till åtal;
• då någon åtalats för flera brott eller flera har åtalats för att ha tagit del i samma brott och åtalen handläggs i en och samma rättegång;
• då flera har delgivits misstanke om brott i en och samma förundersökning.
För samtliga under ett försäkringsår ersättningsbara brottmål respektive förundersökningar som inte leder till
åtal lämnas ersättning med högst fyra gånger det i försäkringsbrevet angivna beloppet.

1.6

Självrisk

Vid varje skadetillfälle dras från de sammanlagda ersättningsbara advokat- och rättegångskostnaderna ett belopp
som utgör försäkrades självrisk. Självrisken är 1 prisbasbelopp*. Med skadetillfälle avses varje tillfälle försäkrad
delges misstanke om brott som inte leder till åtal eller varje åtal.
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1.7

Skaderegleringsbestämmelser

Försäkrad ska verka för att offentlig försvarare förordnas av rätten och därvid föreslå advokat som är lämplig
för uppdraget med hänsyn till domstol som har att pröva åtal för gärningen, den försäkrades bostadsort och
sakens natur. Före framställning till rätten ska SRF godkänna den försäkrades förslag till försvarare.
Om rätten efter framställning från den försäkrade inte förordnar offentlig försvarare ska den försäkrade
ändå utse försvarare. Sådan försvarare ska vara ledamot av Sveriges Advokatsamfund. Vad i första stycket
anges beträffande förslag till advokat och godkännande av förslaget ska gälla även sådan försvarare.
Om den försäkrade inte iakttar vad i första och andra styckena anges gäller inte försäkringen. Innan åtal
väcks äger den försäkrade och hans försvarare inte föranstalta om utredning genom sakkunnig i annan omfattning än SRF efter framställning godkänner. SRF har rätt att hos Sveriges Advokatsamfund påkalla skiljedom rörande skäligheten av advokatarvode och kostnader när annan försvarare än offentlig försvarare
biträtt den försäkrade.

2

ALLMÄNNA AVTALSBESTÄMMELSER

2.1

ÅTGÄRDER VID SKADA

2.1.1

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.

2.1.2

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.
Den försäkrade är skyldig att utan dröjsmål och ersättning lämna handlingar och andra upplysningar samt verkställa sådana utredningar som är av betydelse för bedömande av skadefallet och som kan genomföras inom
den försäkrades verksamhet.

2.1.3

Bedrägliga uppgifter

Om den försäkrade svikligen uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för skadans bedömning ska rätten
till ersättning som regel bortfalla.

2.2

Försäkringsersättning och ränta

Ersättning ska betalas senast en månad efter det att den försäkrade fullgjort vad som åligger honom enligt 2.1
Åtgärder vid skada. Betalas ersättning senare betalas dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Ränta betalas inte om den är mindre än 1 % av prisbasbeloppet*.

2.3

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.
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2.4

PREMIE

Premien ska betalas i förskott. SRFs ansvarighet inträder vid försäkringstidens början, även om premien ännu
inte har betalats.

2.5

REGRESS

I den mån SRF har betalat skadeersättning eller kostnad enligt försäkringen övertar SRF den försäkrades rätt till
ersättning från annan som är skyldig att ersätta skadan eller kostnaden. När SRF utkräver sådan rätt mot annan
åtar sig SRF att på begäran samtidigt framföra andra betalningskrav som den försäkrade kan ha mot denne på
grund av skadan, om det kan ske utan olägenhet för SRF.
Om den ersättningsskyldige är eller på grund av sitt ersättningsansvar blir insolvent, har den försäkrade företräde till ersättning för egna betalningskrav på grund av skadan.
Den försäkrade är skyldig att i SRFs intresse bevara sin rätt till ersättning från annan.

2.6

FORCE MAJEURE

SRF är inte ansvarigt för förlust som kan uppstå om skadeutredning eller utbetalning av ersättning fördröjs på
grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller uppror eller på grund av arbetsmarknadskonflikt, konfiskation eller nationalisering, rekvisition, destruktion av eller skada på egendom genom order från
regering eller myndighet.
Förbehållet i fråga om arbetsmarknadskonflikt gäller även om SRF vidtagit eller är föremål för konfliktåtgärder.

2.7

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.

2.8

FÖRSÄKRINGSAVTALSLAGEN

För denna försäkring gäller i övrigt bestämmelserna i försäkringsavtalslagen.
Svensk rätt ska gälla för tolkning och tillämpning av försäkringsavtalet. Tvist angående avtalet ska prövas av
svensk domstol.

DEFINITIONER
PRISBASBELOPP
Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som fastställs enligt socialförsäkringsbalken och som gällde för
januari månad det år skadan inträffade.
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