
 

 

Denna information lämnas i enlighet med gällande lagstiftning och är en översiktlig sammanställning 

av försäkringens omfattning så kallad förköpsinformation. Försäkringen förmedlas av 

försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB, härefter benämnt Willis Towers Watson, 

och är framtagen i samarbete mellan FAR, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) och 

Willis Towers Watson. En fullständig beskrivning av försäkringen finns i försäkringsvillkoret FAR 

4:1 där undantag och begräsningar framgår mer i detalj. Det är villkoren som gäller vid skada. Vill du 

se försäkringsvillkoret till din försäkring ber vi dig att kontakta FAR försäkringsservice hos Willis 

Towers Watson; telefon 08-5870 9587, e-post: farforsakring@willis.com eller www.farforsakring.se. 

De premiegrundande uppgifter som anges i försäkringsbeviset ligger till grund för försäkringen. Det är 

därför av största vikt att uppgifterna kontrolleras. Felaktiga eller oriktiga uppgifter ska omedelbart 

meddelas till FARs Försäkringsservice. 

FAR Ansvarsförsäkring för redovisningsföretag FAR 4:1 
 

Vem försäkringen gäller för 

Försäkringen gäller för försäkringstagaren (den försäkrade) och/eller i försäkringsbeviset angivna 

medförsäkrade bolag och avser redovisningsverksamhet – se definition nedan. 

 
Vad försäkringen gäller för 

Försäkringen omfattar den skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada och förmögenhetsbrott 

som försäkrad ådrar sig i den försäkrade verksamheten. 

 

Försäkringen omfattar, mot en tilläggspremie, enklare juridiska uppdrag. Försäkringsbelopp 1 MSEK per 

skada och 1 MSEK per år. 
 

Om något försäkrat företag upphör med redovisningsverksamhet, övergår försäkringen till ett 

avvecklingsskydd för detta företags verksamhet och försäkrade är då försäkringstagaren 

och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag. 

 
När försäkringen gäller 

Försäkringen gäller för skadeståndskrav som först framställs mot försäkrad under den tid försäkringen 

är i kraft. 

 
Var försäkringen gäller 

Försäkringen gäller i hela världen under förutsättning att skadan orsakats inom försäkrads verksamhet 

som bedrivs i Sverige och där svensk rätt är tillämplig. 

 
Detta hjälper vi företaget med 

Vid skadeståndskrav som omfattas av försäkringen 

- utreder vi om skadeståndsskyldighet föreligger, 

- förhandlar med den som kräver skadestånd, 

- för försäkrads talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande avseende skadeståndsskyldighet och 

därvid betala de rättegångskostnader eller skiljemannakostnader 

- betala det skadestånd som försäkrad är skyldig att utge enligt gällande rätt. 

 
Begränsningar och undantag 

Försäkringen gäller inte i något fall för skada som direkt eller indirekt beror eller grundar sig på: 

- skadeståndskrav som framställs av försäkrad mot annan försäkrad. 

- ersättningsskyldighet som försäkrad iklätt sig, såvida inte ersättningsskyldigheten följer av 

allmänna skadeståndsrättsliga regler. 

- skada, i den mån den kan ersättas genom annan försäkring. 

 
Försäkringsbelopp 

Försäkringsbeloppet anges i försäkringsbeviset. 
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Självrisk 

Självrisken framgår av försäkringsbrevet men är lägst 0,2 prisbasbelopp. 

 

Anmälan om skada 

När försäkrad får kännedom om: 

- skadeståndskrav som framställts mot försäkrad, 

- att någon avser att framföra skadeståndskrav mot försäkrad, 

- handling som försäkrad inser, eller har skälig anledning att anta, kan komma att leda till 

skadeståndskrav 

ska denne så snart som möjligt skriftligen underrätta försäkringsbolaget. 

 

Om försäkrad försummar sina skyldigheter enligt ovan, och om försummelsen inneburit men för 

försäkringsbolaget, äger försäkringsbolaget rätt att återkräva skälig del av ersättningen från 

försäkringstagaren. Den skadelidande äger alltid rätt att erhålla oreducerad ersättning. 

 
Ökad risk för skada 

Det är viktigt att företaget anmäler ändrade förhållanden i sin verksamhet som kan medföra ökad risk 

för skada. Annars kan ersättningen vid skada komma att reduceras i samma grad som premien varit för 

låg i förhållande till risken. 

 
Säkerhetsföreskrifter 

För att få ersättning genom försäkringen måste företaget ha uppfyllt de föreskrifter som finns i 

försäkringsvillkoret. Företaget ska också spara avtal och liknande handlingar. 

 
Försäkringstiden 

Försäkringstiden är ett (1) år om inte annat anges i försäkringsbeviset, se dock speciell omfattning för 

avvecklingsskydd. Försäkringens huvudförfallodag är 1 april. 
 

Försäkringstid för avvecklingsskyddet är 10 år räknat från den tidpunkt redovisningsverksamheten 

upphörde. 

 
Premien 

Premien baseras på företagets omsättning. Premien aviseras årsvis. Ingen särskild premie tas ut för 

avvecklingsskyddet. 

 

Tilläggsförsäkring 

Redovisningsföretag kan teckna tilläggsförsäkring för högre försäkringsbelopp. 

Redovisningsföretag kan även teckna tilläggsförsäkring för enklare juridiska uppdrag. 

 

För ytterligare information kontakta FAR försäkringsservice hos Willis Towers Watson  på telefon 08-587 

095 87. 

 
Försäkringsvillkor 

Försäkringsvillkor kan beställas på www.farforsakring.se alternativt hos FAR försäkringsservice hos 

Willis Towers Watson . 
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Definitioner 
Försäkringsbolaget 

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ), organisationsnummer 502010-9681 

Affärsområde Återförsäkring och Special, Ansvar/Ansvarsskador 

106 50 Stockholm 

 
Prisbasbelopp 

Med prisbasbelopp avses här det belopp som fastställts enligt Lagen om allmän försäkring och som 

var gällande vid försäkringstidens början. 

 

Förmögenhetsbrottsskada 

Med förmögenhetsbrottsskada förstås skada orsakad genom förmögenhetsbrott samt till följd härav 

uppkommen förmögenhetsförlust. 

 

Försäkrad 

Med försäkrad avses redovisningsföretaget och i försäkringsbrevet medförsäkrade bolag. 

 
Ren förmögenhetsskada 

Med ren förmögenhetsskada förstås sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med en 

person- eller sakskada. 

 
Redovisningsverksamhet 

Med redovisningsverksamhet avses här: 

a) arbete avseende redovisning, ADB, administration och organisation samt därmed sammanhängande 

rådgivning 
b) biträde avseende deklarations- och övriga skatte- och avgiftsärenden 

c) rådgivning i andra frågor som ligger i en redovisningskonsults normala kompetensområde 

 
Avvecklingsskydd 

Om något försäkrat företag upphör med redovisningsverksamhet, övergår försäkringen till ett 

avvecklingsskydd för detta företags redovisningsverksamhet som definierats i försäkringsvillkoren 

varvid försäkrade är: 

- försäkringstagaren och/eller i försäkringsbeviset angivna medförsäkrade företag. 

 
Behandling av personuppgifter 

Detta är en kort beskrivning av hur länsförsäkringsgruppen behandlar personuppgifter. Fullständig 

information om hur vi behandlar personuppgifter finns i informationen ”Behandling av personuppgifter” 

som du hittar på vår webbplats lansforsakringar.se/personuppgifter. Om du vill kan du få informationen 

skickad till dig, kontakta i så fall Willis Towers Watson. 

 
De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid 

tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta åtgärder 

som begärts av dig innan ett avtal har träffats, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom 

länsförsäkringsgruppen, framställa rättsliga anspråk och marknadsföring. De kan också användas till 

statistik, marknads- och kundanalyser, produktutveckling, att förebygga skador och övriga ändamål som 

framgår av den fullständiga informationen ”Behandling av personuppgifter”. Vill du inte att dina 

personuppgifter används till direktmarknadsföring kan du anmäla det till oss. 

 
I första hand använder vi uppgifterna inom länsförsäkringsgruppen men de kan i vissa fall lämnas till 

företag, föreningar och organisationer som länsförsäkringsgruppen samarbetar med inom och utanför EU 

och EES-området. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag. 

Uppgifter om dina sakförsäkringar kan även lämnas ut till personer du delar hushåll med. 



 

 

 

Du kan alltid få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Personuppgiftsansvarig är det 

bolag som står som försäkringsgivare på din offert eller ditt försäkringsbrev eller som du av annan orsak 

lämnat dina personuppgifter till. Allmänna uppgifter om dig såsom namn, kontaktuppgifter och uppgifter om 

engagemang, behandlas också i länsförsäkringsgruppens gemensamma kundregister. För behandling av 

dessa uppgifter är alla bolag inom länsförsäkringsgruppen gemensamt personuppgiftsansvariga. 


