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Detta avtal (”Avtalet”) har träffats denna dag mellan
1.

Svenska Kommun Försäkrings AB, org.nr 516406–0039, (”Försäkringsgivaren”)
och

2.

[Kommunen eller medförsäkrads namn, org.nr, adress – ett avtal upprättas per
försäkringstagare], (”Försäkringstagaren”)

Försäkringsgivaren och Försäkringstagaren benämns nedan gemensamt ”Parterna” eller
enskilt för ”Part” eller ”Parten”.

1

Bakgrund

1.1

Försäkringsgivaren är ett försäkringsbolag som ägs av Försäkringstagaren
tillsammans med nio andra kommuner. Försäkringstagaren har tecknat
försäkringsavtal avseende [ange vilka försäkringsavtal Försäkringstagaren har],
tillsammans benämnda ”Försäkringarna”.

1.2

I definitionen ”Försäkringarna” inkluderas samtliga försäkringsavtal för åren 20xx–
(aktuellt år) där Försäkringstagaren enligt villkoren för Försäkringarna har rätt att
framställa krav om inträffad skada vid tidpunkten för undertecknandet av detta Avtal.

1.3

För Försäkringarna gäller följande villkor:
Försäkringsklass

Försäkringsbrev

Egendom & Avbrott
Allmänt Ansvar
Olycksfall
1.4

I de för Försäkringarna gällande villkoren framgår att Försäkringarna täcker sådana
skador som inträffar under den tid då Försäkringarna är i kraft samt att skador ska
anmälas inom viss tid från det att skadan konstaterats. Det kan således inte uteslutas
att anspråk på ersättning enligt Försäkringarna kan framställas efter det att
Försäkringarna förfallit.

1.5

I syfte att kunna avveckla affärsförhållandet mellan Parterna har Parterna kommit
överens om att Försäkringstagaren oåterkalleligen ska avsäga sig rätten att framställa
anspråk på ersättning enligt Försäkringarna och på de villkor som framgår av detta
Avtal.

2

Försäkringarnas förfall m.m.

2.1

Avtalstiden för Försäkringarna har gått ut den 31 december (aktuellt år) och
förlängning har inte kommit överens mellan Parterna.

1

2.2

Som framgår av avtalsvillkoren har dock Försäkringstagaren rätt att framställa krav
om inträffad skada även efter Försäkringarnas förfall. Parterna har därför kommit
överens om att villkoret om skadeanmälan enligt Försäkringarna inte ska gälla mellan
Parterna. Istället ska följande villkor gälla vid skadeanmälan: Skadeanmälan enligt
Försäkringarna ska göras senast den 31 december (aktuellt år) för att få göras
gällande. Försäkringstagaren förlorar sin rätt till ersättning för skada enligt
Försäkringarna för skadeanmälan som inkommer till Försäkringsgivaren från och
med den 1 januari (aktuellt år+1).

2.3

Vid bedömningen om skadeanmälan inkommit i tid ska punkt 7 nedan tillämpas.

3

Försäkringsersättning

3.1

Försäkringsgivaren förbinder sig att behandla anspråk på ersättning enligt
Försäkringarna som inkommit till Försäkringsgivaren senast den 31 december
(aktuellt år).

3.2

Försäkringstagaren förbinder sig oåterkalleligen att inte framställa skadeanmälan
efter den 31 december (aktuellt år).

4

Avtalstid
Detta Avtal träder i kraft dagen för undertecknandet och gäller tillsvidare.

5

Fullständig reglering samt överlåtelse av Avtalet

5.1

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör.
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts
av innehållet i detta Avtal.

5.2

Avtalet eller delar därav, och de rättigheter och skyldigheter som följer av detta, ska
inte av Part kunna överlåtas utan motpartens skriftliga medgivande.

6

Avtalets undertecknande, ändringar och tillägg
Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska för att vara bindande vara skriftligen
avfattade och behörigen undertecknade av Parterna.

7

Skadeanmälan

7.1

Skadeanmälan ska vara skriftligen (vilket inkluderar mejl) till Försäkringsgivarens
kontaktuppgifter som framgår nedan och inges genom personligt överlämnande, bud,
rekommenderat brev eller mejl.

7.2

Skadeanmälan ska anses ha kommit Försäkringsgivaren tillhanda
7.2.1

om det levererades personligen eller med bud: vid överlämnandet;

2

7.3

7.2.2

om det skickades som rekommenderat brev med mottagningsbevis: fyra
vardagar efter avlämnande för postbefordran;

7.2.3

om avsänt med mejl: vid mottagande av bekräftelse om att mejlet kommit
fram (t.ex. genom mejl från mottagaren med bekräftelse eller mottagande av
läskvitto, som mottagaren ska skicka omgående. Leveranskvitto utgör inte
ensamt bekräftelse på mottagande).

Kontaktuppgifter Försäkringsgivaren för skadeanmälan
Adress vid bud m.m.:
Postadress:
Mejladress:

8

Sekretess

8.1

Part förbinder sig att inte för utomstående avslöja information och kunskap om
Avtalet eller den andra Parten, som Part fått del av som en följd av Avtalet och som
dessförinnan inte var tillgänglig för Part alternativt är eller blir allmänt känd på annat
sätt än genom brott mot Avtalet. Denna sekretessförbindelse gäller så länge Avtalet
är i kraft och för en tid av två år därefter.

8.2

Sekretessåtagandet ovan omfattar dock inte information eller kunskap som blir
offentlig på grund av tvingande bestämmelser i lag, andra föreskrifter eller
motsvarande eller som Part enligt domstols, skiljenämnds eller myndighets beslut
eller dom är skyldigt att lämna ut. Parterna äger vidare, utan hinder av
sekretessåtagandet, rätt att i) till rådgivare och finansiärer som är skyldiga att iakttaga
sekretess lämna information; ii) lämna information till domstol eller motsvarande för
att tillvarata sin rätt enligt Avtalet; eller iii) lämna information för att kunna fullgöra
sina förpliktelser enligt Avtalet.

9

Bestämmelses ogiltighet
Om domstol eller myndighet skulle finna att någon bestämmelse i Avtalet är ogiltig
eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara
gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. Parterna ska
lojalt förhandla med varandra i syfte att överenskomma om nödvändiga förändringar
av Avtalet för att vidmakthålla Avtalets struktur, syfte och anda.

10

Tvist m.m.

10.1

På Avtalet ska svensk rätt tillämpas.

3

10.2

Tvist angående giltighet, tolkning eller tillämpning av detta Avtal, liksom andra
tvister härrörande ur rättsförhållanden på grund av detsamma, ska slutligt avgöras
genom talan vid allmän domstol.

10.3

Om Avtalet, eller rättigheter och/eller skyldigheter överlåts på annan, ska denna
punkt 10 (Tvist m.m.) bli automatiskt gällande för den övertagande parten.

________________________
Detta Avtal har upprättats i två original, där Försäkringsgivaren och Försäkringstagaren har
tagit ett original var.

_______________den____________

_______________den____________

Ort

Ort

Datum

Datum

Svenska Kommun Försäkrings AB

Försäkringstagaren

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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