1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för den försäkringstagaren (den försäkrade), se försäkringsbeviset, i dennes
egenskap av God Man/Förvaltare och under förutsättning att försäkringstagaren är medlem i
förening som till hör Riksförbundet Gode Män och Förvaltare (RGMF).

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar under försäkringstiden. Försäkringen gäller endast från och med det
datum då försäkringstagaren blivit medlem i förening som tillhör Riksförbundet för God Man och Förvaltare
(RGMF).

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom Norden.

4. Vad som är försäkrat
Försäkringen gäller för skadeståndsanspråk till följd av sak- och personskada som framställs mot den försäkrade
och som har uppkommit i den verksamhet som försäkringstagaren bedriver i egenskap av god man/förvaltare
enligt särskilt förordnande av tingsrätt.
Försäkringen gäller dessutom för skada enligt personuppgiftslagen med ett begränsat försäkringsbelopp.

5. Vad försäkringen gäller för
5.1 Omfattning
Försäkringen gäller för verksamhetsansvar.

5.1.1 Person- och sakskada
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för person- och sakskada
•
•

enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler
samt för sådan förmögenhetsskada som är en direkt följd av en enligt detta villkor ersättningsbar personeller sakskada.

5.1.2 Skada enligt personuppgiftslagen
Försäkringen omfattar skadeståndsskyldighet för ekonomisk och ideell skada som den försäkrade i egenskap av
registeransvarig kan bli skyldig att betala enligt 48 § personuppgiftslagen (1998:204). Försäkringsbeloppet
framgår av kap. 7 (Försäkringsbelopp).

5.2 Åtagande
Vid skadeståndskrav, som omfattas av försäkringen och som överstiger självrisken, åtar sig Gjensidige för den
försäkrades räkning att:
•

utreda om skadeståndsskyldighet föreligger

•

förhandla med den som kräver skadestånd

•

föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och därvid betala
rättegångskostnader eller skiljemannakostnader som den försäkrade åsamkas eller åläggs att betala och
som denne inte kan få av motpart eller av annan

•

ersätta det skadestånd som överstiger gällande självrisk och som den försäkrade är skyldig att betala enligt
allmänna skadeståndsrättsliga regler eller enligt försäkrade avtal

6. Vad försäkringen inte gäller för
Observera även de generella undantagen i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser

Produktansvar och miljöansvar
Försäkringen gäller inte för produktansvar eller miljöansvar.

6.2 Garantiåtagande
Försäkringen gäller inte för skada i den mån den försäkrade är ansvarig för skadan enbart på grund av uttrycklig
eller underförstådd utfästelse eller garanti.

6.3 Arbetsskada och patientskada
Försäkringen gäller inte för arbetsskada eller patientskada.

6.4 Vissa personskador
Försäkringen gäller inte för skada orsakad av
•
•

produkt i dess egenskap av läkemedel
skadebringande egenskaper hos tobak.

6.5 Flyg- och flygplatsansvar
Försäkringen omfattar inte skada genom luftfartyg och inte heller det ansvar som kan åläggas den försäkrade i
dennes egenskap av flygplatsansvarig.

6.6 Skepp och ansvar på sjön
Försäkringen omfattar inte sakskada till följd av kollision orsakad genom skepp eller båt eller av deras
bogserade föremål.

6.7 Omhändertagen egendom
Försäkringen omfattar inte skada på omhändertagen egendom.

6.8 Hyrd egendom m.m.
Försäkringen gäller inte för skada på egendom som den försäkrade eller någon för dennes räkning hyrt, leasat,
lånat eller nyttjat.

6.9 Trafikskador
Försäkringen gäller inte för skada som
• omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande utländsk lagstiftning
• inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat tävlingsområde.

6.10 Vite, böter och straffskadestånd
Försäkringen gäller inte för böter, vite eller straffskadestånd såvida det inte är fråga om sådan
skadeståndsskyldighet som bortsett från benämningen böter, vite eller straffskadestånd omfattas av denna
försäkring.

6.11 Byggherreansvar
Försäkringen gäller inte för skada som omfattas av miljöbalken (1998:808) eller andra grannelagsrättsliga regler
som den försäkrade kan bli ansvarig för i egenskap av byggherre vid mark-, byggnads-, anläggnings- eller
installationsarbeten.

6.12 Rådgivande verksamhet (konsultuppdrag)
Försäkringen gäller inte för skada till följd av fel eller brist vid rådgivning, när den försäkrades uppdrag
uteslutande avser rådgivning eller annan konsultverksamhet.
6.13 Godkännande/samtycke från Överförmyndare med flera
Försäkringen gäller inte för skada om det vid skadeutredningen framkommer att försäkringstagaren inte har
inhämtat erforderligt godkännande/samtycke från Överförmyndare/Kommun eller annan instans. Försäkringen
gäller inte heller för skada om försäkringstagaren har gjort ett aktivt val att bortse från
Överförmyndarens/Kommunens eller annan instans beslut. Kan det visas att skadan skulle ha
inträffat/uppkommit trots godkännande/samtycke så gäller dock försäkringen.

7. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är SEK 10 000 000 och är den högsta sammanlagda ersättning som Gjensidige betalar för
skadestånd, inklusive ränta, utrednings-, förhandlings-, rättegångs-, skiljemanna- och räddningskostnader.
Med utrednings- och förhandlingskostnader avses kostnad för arbete som utförs av annan än Gjensidiges
personal.
Gjensidiges ersättningsskyldighet är begränsad till ett försäkringsbelopp vid varje skada och försäkringsår.

Vid skadeståndsskyldighet enligt punkten 5.1.2. (personuppgiftslagen) är Gjensidiges ersättningsskyldighet
begränsad till 200 000 kr vid varje skada och försäkringsår. Detta begränsade belopp ingår i det totala
försäkringsbeloppet och gäller ej därutöver.

8. Säkerhetskrav
Dokumentation i form av avtal och liknande handlingar ska förvaras på sådant sätt att de på Gjensidiges
begäran kan uppvisas vid inträffad skada. Om den försäkrade inte följt dessa bestämmelser och det kan antas
vara till men för Gjensidige, är Gjensidige berättigat till skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha
betalats.

9. Åtgärder vid skada
9.1 Räddningsplikt
När skada som kan förväntas föranleda skadeståndskrav inträffar eller kan befaras komma att inträffa, ska den
försäkrade efter förmåga vidta åtgärder för att hindra eller minska skadan.
Den försäkrade ska vidare om någon annan är ersättningsskyldig, vidta nödvändiga åtgärder för att bevara
Gjensidiges rätt mot denne. Om den försäkrade uppsåtligen eller av grov vårdslöshet inte följt sin
räddningsplikt enligt ovan och om det kan antas ha varit till men för Gjensidige, är Gjensidige berättigat till
skäligt avdrag på den ersättning som annars skulle ha betalats eller till fullständig befrielse från
ersättningsskyldighet.

9.2 Skadeanmälan
Skada som kan förväntas medföra skadeståndskrav ska anmälas till Gjensidige så snart som möjligt utan
onödigt dröjsmål.

9.3 Utredning
Den försäkrade är skyldig att utan ersättning utföra de utredningar, analyser och undersökningar
som är av betydelse för att bedöma skadefallet och den försäkrades ansvarighet och som kan
genomföras inom den försäkrades verksamhet. I händelse av rättegång ska den försäkrade tillse att i
erforderlig utsträckning vittnes- och sakkunnigbevisning kan föras med hjälp av hos honom anställd
personal.
9.4 Förlikning
Om Gjensidige så begär är den försäkrade skyldig att medverka till en förlikning med den
skadelidande.
Kommer en förlikning inte till stånd på grund av den försäkrades bristande medverkan upphör
Gjensidiges åtagande gentemot den försäkrade enligt 5.2. Det åligger Gjensidige i sådant fall att
skriftligen upplysa den försäkrade om tidpunkten för upphörandet. Den försäkrade har inte rätt att
utan Gjensidiges tillåtelse medge skadeståndsskyldighet, godkänna ersättningskrav eller betala
ersättning. Iakttar den försäkrade inte av Gjensidige lämnade föreskrifter i skadeärendet är
Gjensidige – om inte kravet uppenbart var lagligen grundat – fritt från sina åtagande enligt 5.2.

9.5 Polisutredning och rättegång
Har den försäkrade i sak som rör försäkringen kallats till förhör inför polismyndighet eller annan myndighet
eller har denne i sådan sak instämts till domstol, ska denne omedelbart underrätta Gjensidige om detta.
Gjensidige äger rätt att efter samråd med den försäkrade utse rättegångsombud samt lämna denne för
rättegången nödvändiga anvisningar och instruktioner. Om den försäkrade inte iakttar ovan angivna
skyldigheter – och detta kan anses ha varit till men för Gjensidige – kan en dom om ersättningsskyldighet inte
åberopas mot Gjensidige och Gjensidige är inte heller skyldigt att ersätta rättegångs- eller
skiljemannakostnader.

10. Skadeersättningsregler
Observera även skadeersättningsreglerna i försäkringsvillkoret Allmänna avtalsbestämmelser, GJAA 800, 10
(Skadevärderings- och skadeersättningsregler).

10.1 Serieskada
Gjensidiges ersättningsskyldighet är begränsad till ett försäkringsbelopp för flera skador som uppkommit av
samma orsak och som inträffat vid samma tillfälle. Det försäkringsbelopp som gällde vid den tidpunkt då första
skadan inträffade tillämpas.

10.3 Räddningskostnad
Om den försäkrade haft utgift (räddningskostnad) för att begränsa omedelbart förestående eller inträffad
skada som kan föranleda skadeståndsskyldighet som omfattas av försäkringen, betalas ersättning om
åtgärderna med hänsyn till omständigheterna varit skäliga.
Ersättning betalas inte heller för kostnad för sanering av egen egendom eller på fastighet som ägs, hyrs eller
nyttjas av den försäkrade.

10.4 Räntebestämmelser
Ersättning betalas inte för räntekostnader som uppkommit på grund av den försäkrades dröjsmål att göra vad
som enligt detta villkor krävs av denne.

11. Självrisk
11.1 Självrisk
Avtalad självrisk anges i försäkringsbrevet. En självrisk dras vid varje skada från de sammanlagda kostnader som
omfattas av försäkringen. Endast en självrisk tillämpas för skador som uppkommit av samma orsak vid samma
tillfälle.
I dessa fall tillämpas den självrisk som gällde vid den tidpunkt då första skadan inträffade.

12. Definitioner
Arbetsskada
Arbetsolycksfall, olycksfall på väg till och från arbetet samt arbetssjukdom.

Basbelopp
Det prisbasbelopp som fastställs enligt lagen om allmän försäkring och som gällde för januari månad det år
skadan inträffade. Vid beräkning av självrisk uttryckt i basbelopp avrundas självrisken nedåt till närmaste 100tal kronor. Andra belopp uttryckta i basbelopp avrundas uppåt till närmaste 100-tal kronor.

Byggherre
Den ägare eller brukare av fastighet för vars räkning entreprenad utförs.

Läkemedel
Vara, som är avsedd antingen att vid invärtes eller utvärtes bruk förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom
eller sjukdomssymptom hos människor eller annars på angivna sätt användas i samband med behandling av
sjukdom, skada eller kroppsfel eller vid förlossning, allt under förutsättning att varan för sådant ändamål
genom beredning, dosering eller doseringsanvisning iordningställts för användning. I läkemedel innefattas både
registrerade läkemedel och substanser som används vid kliniska försök.

Patientskada
Skador som ersätts av, eller skulle kunna ersättas av, patientskadeförsäkring eller motsvarande försäkring
utomlands och som regleras enligt Patientskadelagen (1996:799) eller motsvarande utländsk lag.

