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7.3 Olycksfallsförsäkring 
 
7.3.1 Kundolycksfall  
Med tillämpning av övriga villkorsbestämmelser gäller för denna försäkring följande: 
 
Försäkrade personer 
Försäkringen gäller för kunder till den försäkrade verksamheten. 
 
När försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft. 
 
Var försäkringen gäller 
Försäkringen gäller för skada som inträffar inom försäkringsställe där den försäkrade verksamheten bedrivs. 
 
7.3.1.6 Försäkringsbelopp 
Ersättningen vid varje skadetillfälle är begränsad till högst 1 basbelopp. 
 
Självrisk  
Försäkringen gäller utan självrisk. 
 
7.3.1.7 Försäkringens omfattning 
Försäkringen gäller för personskada som drabbar kund vid olycksfall*) eller överfall**) inom 
försäkringstagarens lokaler där den försäkrade verksamheten bedrivs även om försäkrad inte är 
skadeståndsskyldig. 
Ersättningen för personskada beräknas som om försäkrad varit skadeståndsskyldig och enligt 
skadeståndsrättsliga regler. 
 
Undantag  
Försäkringen gäller inte 

- i den mån personskadan omfattas av Ansvarsförsäkringen (Kap 3) ovan 
- för personskada som drabbat kund 

• som varit påverkad av berusnings-, sömn- eller narkotiska medel,^såvida inte det visas att 
samband saknas mellan denna påverkan och personskadan 

• som uppstått då kunden utan skälig anledning utsatt sig för risken att skadas 
- för personskada som uppstått i samband med att den drabbade utfört eller medverkat till uppsåtlig 

gärning som enligt svensk lag är straffbelagd 
- i den mån skadan ersätts genom TFA-försäkring (kollektiv avtalsgrundad trygghetsförsäkring vid 

arbetsskada). 
 
Anmärkningar: 
*) Med olycksfall avses här kroppsskada som kund ofrivilligt drabbats av genom plötslig yttre händelse som inte 
är att hänföra till misshandel eller annat uppsåtligt våld från annan. 
**) Med överfall förstås här personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld från person som kund 
ofrivilligt kommit i kontakt med. 
 
7.3.1.12 Skaderegleringsbeämmelser 
Försäkringsgivarens åtagande är vid varje skada begränsat till 10 basbelopp. Denna begränsning gäller dessutom 
då flera personer skadas av samma orsak och vid samma tillfälle. 
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